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                     TEM REMÉDIO NO MEU QUINTAL!! 

Leia esses quadrinhos com atenção: 
 
 
 
 

 

 
Dicionário: 

✓ Látex: substância líquida encontrada em vegetais, que escorre quando o tronco da árvore é 
cortado. 

✓ Analgésico: substância que pode diminuir a dor; 

✓ Morfeu: deus grego do sono; 

É bastante comum o uso de plantas medicinais no nosso dia-a-dia. Quem nunca tomou um chá de boldo 

com aquele gosto amargo? Ou um chá de camomila? Todos os conhecimentos e propriedades dessas 

plantas são passadas de gerações para gerações e muitas pesquisas comprovam suas propriedades 

medicinais. 
 

09/06             Ciências em casa – Profº Marcus 
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Não se pode esquecer que, ao contrário do que imaginamos, algumas plantas fazem mal à saúde e não 

devemos consumir de forma exagerada. Sempre que possível, procure orientações de profissionais da área 

e não tome qualquer tipo de chá encontrado no mato, pois existem espécies muito parecidas e você pode 

usar alguma planta perigosa por engano. 

                                   

Cite em um caderno pelo menos DUAS plantas medicinais que você conhece. Caso não se lembre 

pergunte para seus pais, avós, tios e familiares. Registre as seguintes informações sobre cada planta: 

 

a) Nome da planta: 

b) A planta é utilizada para: 

c) Qual o modo de preparo? 

d) Faça um desenho ou tire uma foto (caso tenha essa planta na sua casa) 

e) Conte uma experiência que você utilizou uma planta medicinal. 

 

 

 

Assista o vídeo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/06             Fazer Ciência – profª Kênya 
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     Responda no caderno: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Qual é o nome do produto? 

2) Qual a utilização desse 
produto? 

3) Qual a validade desse 
produto? Onde você 
encontrou essa informação? 

4) Na sua opinião, qual a 
utilidade da data de validade? 

5) O rótulo possui quais 
desenhos e informações?  

(identifique as imagens, cores 
e desenhos). 

6)  Descreva os ingredientes 
desse produto. 

7) Quais outras informações 
importantes você identificou? 

8) Além das informações 
nutricionais, que outras 
características devemos 
observar? 
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A partir do vídeo que assistiram, respondam no caderno de 

História as questões abaixo:  

1) Pesquise e anote o significado/sinônimo de:  

a) muçulmano:  

b) frota:  

c) laca:  

d) dinastia:  

e) eunuco: 

f) embaixador:  

                                                               

2) Quem foi Zheng He? Qual era sua missão?     

3) Entre quais anos ocorreram as viagens de Zheng He? Quantas foram?     

4) O que as frotas de Zheng He traziam em suas viagens?      

5) Por quê as viagens pararam (foram descontinuadas)?  

 

 

Aula 1: Estratégia da Aprendizagem Espaçada e os benefícios de 
distribuir as horas de estudo 

 

Salve Galera! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e no vídeo de hoje daremos 

ênfase para um tema que exerce influência crítica na produtividade de qualquer estudante. Desde o princípio 

do curso o nosso objetivo é aumentar a qualidade e a velocidade da Curva de Aprendizado. A partir de agora 

passaremos a analisar mais uma peça do quebra-cabeça da aprendizagem dos grupos de elite.  

Este módulo tem como objetivo analisar um dos maiores erros cometidos por estudantes de todas as 

idades: trata-se da distribuição das horas de estudo. A grande maioria das pessoas não percebe, entretanto, 

a organização e distribuição das horas de estudo têm um grande impacto em todo o nosso processo de 

aprendizagem. 

A partir de agora você vai conhecer uma das mais antigas, poderosas e eficientes técnicas de 

aprendizado de todos os tempos. A sua eficácia foi constatada em diversas pesquisas em laboratórios de 

https://youtu.be/hfFgHK_cX6s   

02/06             Você sabia?   Profº Rômulo          
 

16/06        HistoriAção - Profº Jener      
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aprendizagem em ao redor do mundo nos últimos anos. Porém, a coisa mais estranha é que ela não é 

ensinada nas escolas. Muito estranho mesmo! A gente passa boa parte da vida na escola para estudar, mas 

ninguém te ensina como fazer isso de forma eficiente. 

Se possível, assista o vídeo: 

Os recentes resultados das pesquisas de neurociência e cognição 

humana demostram que nós aprendemos e retemos as informações 

por um período muito maior de tempo quando distribuímos ou 

espaçamos as horas disponíveis para o estudo, principalmente 

quando se trata de assuntos complexos que exigem grande 

capacidade de memorização dos conteúdos. Em outras palavras, é 

melhor estudar um pouco hoje e um pouco amanhã sobre o mesmo 

assunto, em vez de estudar e revisar tudo em um único momento. 

A estratégia de espaçamento das horas de estudo é 

extremamente eficiente, tendo inclusive a capacidade de dobrar a quantidade de informações retida em 

nossa memória. 

Vamos analisar alguns exemplos. Já está comprovado que os alunos que estudam da véspera de uma 

prova realmente conseguem alcançar bons resultados nos testes se comparados com seus colegas que 

distribuíram as horas de estudo. Mas, tudo na vida cobra o seu preço. Estes indivíduos que tentam assimilar 

uma avalanche de informações na madrugada que antecede a prova esquecem tudo depois de alguns dias.  

Na prática, é como se ele nunca tivesse assistido uma aula, lido uma página ou resolvido um exercício 

sobre aquele assunto. Dessa forma, quando o professor apresenta um novo capítulo que depende de 

conhecimentos prévios este estudante que se habituou a estudar na véspera não vai sequer conseguir 

assimilar a introdução do novo tema da disciplina. Na faculdade isso representa repetir vários semestres até 

que o aluno amadureça e perceba que sem dominar os conteúdos anteriores ele não conseguirá seguir 

adiante.    

 A neurociência afirma que a aprendizagem espaçada 

tem um efeito altamente eficiente quando se trata da 

necessidade de memorizar um novo conteúdo. Para que 

você compreenda melhor esta técnica é preciso fazer uma 

simples analogia entre o treinamento de musculação e o 

funcionamento de nosso cérebro.  

Quando o objetivo é fortalecer um determinado músculo 

de nosso corpo (os bíceps por exemplo) realizamos 3 ou 

4 séries de exercícios, com 8 ou 12 repetições em cada 

série. Depois, é preciso dar um tempo de descanso de 48 

horas para que as microlesões se recuperem, construindo 

novas fibras musculares, promovendo assim o aumento 

da força e musculatura dos bíceps. Os dias de folga são 

responsáveis pelo aumento da força. Ou seja, com o 

treinamento constante você sempre volta mais forte 

depois do período de descanso. Porém, se você deixar de 

https://youtu.be/90HkumpUT4c 
 

https://youtu.be/90HkumpUT4c
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se exercitar durante muito tempo ocorrerá a diminuição da força e da musculatura dos bíceps por falta de 

estímulo.  

Com a nossa memória ocorre basicamente o mesmo processo. Quando estudamos um novo assunto 

ocorre o esquecimento de uma grande parcela das informações depois de alguns dias. Isso é normal e faz 

parte de nosso processo de aprendizagem. Mas, se adotarmos a estratégia de revisar o novo conteúdo 

aprendido depois de 48 horas (2 dias) estaremos exercitando e reforçando as conexões do cérebro que 

armazenaram aquela informação. Ou seja, a retenção e recuperação das informações tornam-se mais fortes 

e é possível acessá-las com cada vez mais rapidez. Se esta revisão do novo conteúdo voltar a se repetir a 

cada 48 ou 72 horas durante 15 dias a sua aprendizagem será sólida, eficaz e eficiente. No começo os 

intervalos devem ser curtos o suficiente para garantir que parte do conteúdo esquecido ainda seja lembrado 

e reforce as conexões cerebrais relacionadas ao armazenamento e retenção dessas novas informações. 

Depois que o conteúdo foi aprendido, as revisões podem ser um pouco mais longas, a cada 2 ou 3 meses. 

Essa tática é especialmente eficaz para estudantes que se preparam para provas de concursos públicos 

com muitos meses ou até mesmo anos de antecedência. Tudo aquilo que você aprende e não utiliza depois 

de um longo período é perdido totalmente ou parcialmente pelo cérebro, assim como acontece com os 

músculos de nosso corpo. Dito de outra forma, se um conteúdo importante é revisado com intervalos 

regulares a sua memória volta com cada vez mais força e intensidade, assim como no treinamento de 

musculação. Se estudar uma única vez e não revisar quase tudo será esquecido ou recuperado com muita 

lentidão pelo cérebro. 

Nota: alguma vez na vida você deve ter escutado um colega da escola fazer o seguinte comentário. 

“Eu estudei a matéria, entendi tudo, mas na hora da prova, não me lembrei de nada e tive um péssimo 

resultado. ” Pode ter certeza de que este resultado infeliz de seu colega se deve, em parte, ao fato dele ter 

estudado e compreendido o conteúdo da prova uma única vez. A confiança foi tão grande que ele julgou 

desnecessário rever o assunto nos dias seguintes. As conexões feitas pelo cérebro não foram fortes o 

suficiente para recuperar e acessar a informação no momento em que era mais necessário. Se você estuda 

e não revisa acaba jogando fora cerca de 70% a 90% de tudo aquilo que foi aprendido. 

Vejamos mais um exemplo: Ensinar operações básicas de Matemática (adição, subtração, multiplicação 

e divisão) para crianças tem eficiência muito maior se você desenvolver as atividades uma vez por dia 

durante uma sequência de 10 dias do que tentar ensinar duas vezes por dia durante 5 dias.   

De acordo com os pesquisadores, a aprendizagem espaçada é uma das descobertas mais notáveis 

dos últimos anos, pois o esquecimento parcial após alguns dias é fundamental para o aprofundamento do 

aprendizado. Para recordar é preciso esquecer. Quando o indivíduo adota uma técnica de  espaçamento 

das horas de estudo ele reforça as conexões cerebrais específicas sobre aquela informação. A cada 

intervalo ou sessão espaçada de estudos o aprendizado é reforçado e fortalecido, tal qual fosse um músculo.  

Agora vem uma informação extremamente estratégica. A medida em que os intervalos ficam mais 

longos começam a surgir os assuntos em que temos maior dificuldade para lembrar. Os esquecimentos 

apontam quais são os pontos fracos que devem ser reforçados em nossa aprendizagem. É sobre eles que 

devemos atuar, de forma a corrigi-los, reforçá-los e torná-los os nossos pontos fortes. A partir das 

informações que foram esquecidas nós devemos testar novos estímulos, novas associações, novas 

estratégias que funcionem para reforçar aqueles pontos fracos ou problemáticos. 

 Segundo palavras de Daniel Coyle, os erros, na verdade não são erros. Mas sim pontos de referência 
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para o aperfeiçoamento. O estudante mediano vai errar e a seguir vai negligenciar o erro. Ele seguirá em 

frente sem antes dominar os fundamentos básicos. O estudante de alta performance também vai errar, 

porém, ele irá estudar inúmeras formas de corrigir aquilo que deu errado. Ele vai revisar o motivo de seu 

erro e a partir desse momento passará a atuar em um patamar bem acima de seus colegas de turma ou de 

seus concorrentes.   Os especialistas em excelência do comportamento humano chamam isso de “Prática 

Deliberada”, e como eu já avisei nos vídeos anteriores, haverá uma parte específica em nosso curso para 

analisar este assunto. 

Os princípios da Aprendizagem Espaçada estão por trás da metodologia dos Flash Cards, que também 

serão analisados separadamente em nosso módulo sobre as revisões do conteúdo. 

A metodologia da Aprendizagem Espaçada é extremamente poderosa e eficiente. Entretanto, ela cobra 

o seu custo. Sem planejamento, sem cronograma e capacidade de execução tudo o que você aprendeu aqui 

vai ficar somente na teoria e nada de bom vai acontecer com sua produtividade nos estudos. Se a intenção 

é melhorar a qualidade de sua Curva de Aprendizagem a estratégia do espaçamento das horas de estudo 

tem uma grande contribuição para dar a você. 

Responda as questões abaixo no seu caderno de história: 

 

1)  Você utiliza alguma estratégia para estudar melhor e aprender novos conteúdos? 

2) O que é aprendizagem espaçada? 

3) O que acontece quando você estuda uma grande quantidade conteúdo de uma vez só? 

4) Qual é a relação entre aprendizagem e esquecimento? 

5) O que acontece quando você estuda uma matéria e nunca faz a revisão do conteúdo? 

6) O que você vai fazer com as informações aprendidas nesta aula básica de neurociência? 

7) Como você pode utilizar  estas informações para aprender a tabuada da matemática e as novas 

palavras nas aulas de Inglês? 

 

 

 

Vamos ter mais um pouquinho de pílulas do conhecimento dentro da questão que eu falei “VOCÊ 

SABIA?” 

 Diferentes povos habitavam a América desde o povoamento inicial do continente. Com o passar dos 

anos, alguns formaram grandes civilizações, que apresentavam sociedades bastante complexas e diferentes 

tradições culturais". É dentro desse contexto que vamos conhecer um pouco do povo Maia. 

Trabalharemos um pouco dos chamados povos da América pré-colombiana, ou seja, antes da chegada 

de Cristóvão Colombo no nosso continente já existiam povos vivendo aqui. E por sinal havia cidades 

complexas, prédios construídos, as pirâmides, comércio, às vezes muito maiores do que a cidade europeia 

de onde vinha Cristóvão Colombo. Então nós vamos analisar um pouquinho um importante povo.  

Antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, o povo americano era chamado povo Maia. 

Entenderemos um pouquinho daquilo que o povo Maia nos deixou, como conhecimentos em astronomia, 

calendários, a forma toda particular deles de fazer números matemáticos, conhecimento do zero e a escrita 

17/06             Você sabia?   Profº Rômulo          
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maia que até hoje ainda não foi totalmente decifrada, mas, de longe, é a mais complexa que tivemos, foi 

construída para reproduzir som de como se fala. Coisa que não encontramos em outros tipos de escrita.  

                                                                                                                                                                                                                                                          

Assista ao vídeo "A História dos Maias", da youtuber Débora 

Aladim, façam as atividades de fixação pedidas no caderno de 

História. Copie as perguntas e responda. 

 

1) Dê o significado/sinônimo das palavras abaixo:  

a) hierarquia:      b) sacerdote:     

c) urbano:     d) aristocracia:      e) mitologia: 

 

2) Qual data de surgimento da cidade de Teotihuacan? 

3) Descreva o que foi dito é o que você viu da cidade de Teotihuacan. 

4) Qual data em que a cidade começou a se esvaziar? Quantos anos/séculos ela durou? 

5) Como era a escrita Maia? Houve outra correspondente na América? 

6) Qual povo europeu causou a destruição dos maias?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZOECheVvcyo 

7) Explique a frase: " A vida era cíclica” 

https://youtu.be/ZOECheVvcyo


13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
Í 
N 
G 
U 
A 
 
P 
O 
R 
T 
U 
G 
U 
E 
S 
A 
 



14 
 

 

➢ Agora é com você anote sua receita no Diário 
da Quarentena. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Que tal saber mais sobre alguns escritores?  

Faça uma pesquisa para completar a biografia de Paula Pimenta, uma das queridinhas dos adolescentes... 

 Paula Pimenta nasceu em _______________, Minas Gerais, no dia 02 de 

junho de 1975. Aos 16 anos de idade embarcou para um intercâmbio de seis 

meses nos _________.  

De volta, iniciou o curso de jornalismo, mas não concluiu. Formou-se em 

________________ pela PUC de Minas Gerais.  

Em ________, Paula Pimenta começou sua carreira de ____________, com 

o livro de poemas “______________” Foi para ____________ fazer um curso 

de “escrita criativa”. Nas horas vagas, recuperou sua história de amor 

impossível da ________________ e criou “Fani”, personagem que, prestes 

a viajar para um intercâmbio, se apaixona por um amigo.  

Era o primeiro livro da série “____________________”, iniciada em 2008, que se transformou em best-seller. 

"Fazendo meu filme 1" acabou virando uma série de _________ volumes e em 2011 Paula iniciou uma nova 

série, “Minha vida fora de série”. 

 Em 2012 publicou o livro "Apaixonada por palavras", uma coletânea de crônicas. Em 2014 lançou "Fazendo 

02/06        Que gênero é esse?  – Profª Marta 
 

03/06        Desvendando Biografias – Profª Elizângela      
 

Fonte: https://www.pensador.com/autor/paula_pimenta/biografia    www.paulapimenta.com.br 
 

https://www.pensador.com/autor/paula_pimenta/biografia
http://www.paulapimenta.com.br/
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meu filme em quadrinhos" e "Princesa Adormecida", uma releitura moderna da _______________________, 

o primeiro livro de uma série de histórias de _______________! 

 Paula Pimenta é um fenômeno da literatura para ____________________. A autora foi incluída na 

coletânea “O Livro das Princesas”, ao lado de Meg Cabot (autora da série “O Diário das Princeas”, que deu 

origem ao filme “amorzinho” com Anne Hathaway). Paula foi escolhida pela revista Época como um dos 100 

brasileiros mais influentes em 2012. A autora escreve na coluna na Blogosfera, na revista Veja.  

 

 

Parte (1) Como identificar e combater fake news? 

 

➢ Para iniciarmos a atividade, responda às questões abaixo: 

1) O que são as redes sociais? Responda com suas próprias palavras ou faça uma pesquisa rápida.  

2) Você tem o hábito de compartilhar notícias ou mensagens que vê ou lê nas redes sociais? Com que 

frequência faz isso? 

3) Você confere se uma notícia é verdade quando recebe pelo WhatsApp? 

4) Já recebeu ou enviou alguma mensagem falsa que parecia ser verdadeira? Como descobriu que se 

tratava de uma mensagem falsa? 

5) Você sabe o que são fake news?  

 

➢ Leia os textos a seguir e depois responda as outras questões propostas ao final. 

 

O que são as notícias falsas (ou fake news)? 

São textos que se parecem com notícias de verdade. Possuem 

um layout semelhante ao de um site de notícias tradicionais, citam 

dados e, às vezes, trazem supostas afirmações de especialistas 

entrevistados. As informações apresentadas podem ser 

completamente falsas, mescladas com elementos reais – como 

afirmações de algum político embasada por dados inexistentes, por 

exemplo – ou distorcidas. 

 

Império Romano – a primeira Fake News 

A prática de usar informações para atacar adversários ou atender interesses políticos é antiga. Em 44 

a.C., a República Romana passou pelo que é considerado pelo relatório “Um guia rápido sobre a história 

das notícias falsas e desinformação”, do Centro Internacional para Jornalistas (UCFJ), como a primeira 

notícia falsa registrada. Uma das figuras políticas da época, Otaviano travou uma guerra de propaganda 

política contra o rival Marco Antônio, gravando em moedas frases que manchavam a reputação de seu 

adversário. Era uma campanha difamatória, que construía a imagem de imperador bêbado e corrompido 

10/06        Fake news: O combate  – Profª Layssa      
 

1Crédito: Getty 
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por Cleópatra e pelo Egito. 

A diferença é que rumores desse tipo, com o advento da internet, circulam com muito mais velocidade 

e volume por todo o mundo em diferentes mídias e com tons de notícias reais. Além disso, na era 

digital, é muito mais fácil criar uma notícia falsa e torná-la disponível na rede do que criar uma moeda física 

e fazê-la circular no mercado. 

Qual o problema de passar uma notícia falsa adiante? 

As consequências de compartilhamentos automáticos diante de mensagens alarmistas podem ser 

graves. Em 2017, uma corrente de WhatsApp falsa sobre um grupo que estava sequestrando crianças 

na Índia levou ao assassinato de sete possíveis suspeitos. A história que circulava no aplicativo, 

entretanto, era completamente falsa. Nenhum sequestro de crianças havia sido reportado na área descrita 

pela mensagem. 

No Brasil, já há pelo menos um caso registrado que levou à morte de uma mulher porque pessoas 

acreditaram em uma informação falsa que 

circulou em redes. 

Notícias falsas podem levar pessoas a 

cometer atos violentos como linchamento e até 

à morte de pessoas inocentes, porque muita 

gente acreditou que aquelas eram notícias de 

verdade. 

Com a popularização de redes sociais, a 

produção e a divulgação de mentiras foram intensificadas. Antes de compartilhar, é preciso se questionar: 

quem é essa pessoa que fala no áudio? De onde ela veio? Há algum outro registro sobre este fato? 

Vamos fixar o que aprendemos nesta leitura? 

6) De acordo com o guia do Centro Internacional para Jornalistas (UCFJ), qual teria sido a primeira fake 

news? Explique também qual a diferença entre as fakes news de antigamente e as fake news de hoje. 

7) Quais podem ser as consequências ao compartilhar uma notícia ou mensagem sem antes verificar se é 

fato ou fake? 

Como pessoas ou grupos mal intencionados espalham fake news? 

1) Perfis falsos: Criadores de notícias falsas 

fazem perfis parecidos aos de pessoas reais para 

compartilhar as informações. 

2) Bots: Robôs que são, na verdade, programas 

de computador criados para repetir mensagens e 

publicar informações falsas. 

3) Até viralizar: O conteúdo falso é publicado 

nas redes sociais e replicado pelos robôs. O 

objetivo é fazer com que ele apareça nas páginas 

de pessoas reais e que elas o compartilhem. Por 

vezes, grupos políticos se aproveitam e reforçam 

o coro da desinformação 

 
Ilustração: Alexandre Affonso 
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TIPOS DE FAKE NEWS 

Segundo o First Draft, projeto da Universidade Harvard, nos EUA, existem sete tipos de notícias falsas. 

Veja abaixo um resumo desses tipos: 

 

INVESTIGUE / VERIFIQUE / CHEQUE AQUILO QUE VOCÊ LÊ: Não é preciso ser jornalista ou ter 

conhecimentos profundos de técnicas de checagem para verificar se as informações de uma notícia são 

confiáveis. Veja as dicas abaixo: 

Ilustração: Alexandre Affonso 
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1) Qual a URL do site? Você conhece? 

Alguns sites de fake news usam endereços parecidos com o de grandes sites e jornais, mas mudam 

detalhes. Fique atento à grafia e terminação do link. Como boa parte dos sites está registrada fora do Brasil, 

o endereço não termina com “.br”. 

2) Qual é a data da publicação? 

Informações antigas podem ser republicadas em lugar de destaque, de maneira a enganar os leitores, 

passando a ideia de que o fato é recente. 

3) Quem assinou? 

É comum que fake news não tenham a identificação do autor. Mas se o nome estiver publicado, verifique se 

é uma pessoa conhecida ou se ela já escreveu outros textos e se eles são verdadeiros. 

 4) Saiu em outro veículo? 

 Se possível, faça uma pesquisa rápida e verifique se a notícia também foi divulgada em um meio de 

comunicação conhecido e com credibilidade. 

5) As legendas têm a ver com as fotos? Há algo de estranho nelas? 

Se as cores ou os cortes da imagem parecem estranhos, ou a descrição não corresponde à imagem, você 

pode estar diante de uma montagem. 

6) O site tem formatação estranha? Muitas propagandas? Outras janelas se abrem automaticamente 

durante a leitura? Desconfie. Veículos sérios se preocupam com o   aspecto visual. 

 

Vamos exercitar o aprendizado de hoje! 

É FAKE OU FATO? Dê um exemplo de uma notícia ou mensagem falsa que você tenha descoberto ou 

observado no seu dia a dia. Depois classifique-a em um dos sete tipos de fake news que você estudou nesta 

atividade. 

Os textos desta atividade foram extraídos da revista Nova Escola. Acesso em jun/2020. Endereço: 

https://novaescola.org.br/conteudo/11701/cuidado-com-a-fabrica-de-mentiras 

  

O fichamento literário deve conter: 

 

1) Título 

2) Autor(a) 

3) Personagens 

4) Resumo da história 

 

Leia a história abaixo e em seguida faça a atividade 

solicitada. 

 

 

15/06        Práticas de escrita – Professora Cláudia 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/11701/cuidado-com-a-fabrica-de-mentiras
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Você tem dificuldades para escrever um bom texto? 

 

         Para melhorar a escrita existem várias dicas, mas a cada momento de conhecimento será 

apresentada apenas uma com o objetivo de trabalharmos passo a passo. Um erro que a maioria dos alunos 

comete é a repetição da mesma palavra ao longo de um texto. Vejamos o exemplo abaixo: 

  

         O leão é o segundo maior membro da família dos felinos, à qual pertencem também o gato e o tigre (o 

tigre é o maior felino). O leão vive em regiões da África e da Índia, e seu rugido é um dos sons mais 

assustadores que se ouvem nas savanas. O nome científico do leão é Panthera Leo. O leão possui corpo 

longo, pernas curtas, garras afiadas e cabeça grande. Os leões adultos medem cerca de 2,7 a 3 metros 

de comprimento, incluindo a cauda. Têm cerca de 1 metro de altura do ombro ao chão e podem pesar entre 

170 e 230 quilos. As fêmeas são mais baixas e mais esguias. Desde os tempos do Império Romano, as 

pessoas prendem leões em jaulas para exibi-los nos circos e nos zoológicos.                                                 Texto 

adaptado do site http:// www.escola.britannica.com.br/artigo/leão/ 

 

➢ No trecho a palavra leão aparece muitas vezes e isso não pode acontecer, portanto é necessário 

substituí-la por sinônimos (palavras com significado semelhantes) ou outras equivalentes. Vejamos 

abaixo a reescrita: 

   O leão é o segundo maior membro da família dos felinos, à qual pertencem também o gato e o tigre (o 

tigre é o maior felino). Ele vive em regiões da África e da Índia, e seu rugido é um dos sons mais 

assustadores que se ouvem nas savanas. O nome científico desse animal é Panthera Leo. O Rei da Selva 

possui corpo longo, pernas curtas, garras afiadas e cabeça grande. Os mamíferos adultos medem cerca de 

2,7 a 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Têm cerca de 1 metro de altura do ombro ao chão e 

podem pesar entre 170 e 230 quilos. As fêmeas são mais baixas e mais esguias. Desde os tempos 

do Império Romano, as pessoas prendem leões em jaulas para exibi-los nos circos e nos zoológicos. 

 

Agora é sua vez! 

 

Copie os trechos abaixo substituindo as palavras destacadas por sinônimos ou expressões equivalentes. 

  

 Olá, pessoal! Sou Nathalie, professora de Língua Portuguesa. Nosso conhecimento de 

hoje será como escrever melhor. Vocês têm dificuldades para escrever um bom texto? Ao longo 

desses anos, pude perceber que os alunos quando vão elaborar uma redação repetem uma 

palavra várias vezes. Isso ocorre do 6º ao 9º ano. Tenho uma proposta para que entendam melhor 

esse assunto. Leia o exemplo primeiro, com bastante atenção, e depois aplique seus 

conhecimentos. Vamos começar!!!! 
 

16/06        Como melhorar seus textos – Profª Nathalie      
 

https://escola.britannica.com.br/artigo/gato/480923
https://escola.britannica.com.br/artigo/tigre/482675
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%81frica/480539
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%8Dndia/481560
https://escola.britannica.com.br/artigo/Roma-antiga/482393
https://escola.britannica.com.br/artigo/circo/480985
https://escola.britannica.com.br/artigo/gato/480923
https://escola.britannica.com.br/artigo/tigre/482675
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%81frica/480539
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%8Dndia/481560
https://escola.britannica.com.br/artigo/Roma-antiga/482393
https://escola.britannica.com.br/artigo/circo/480985
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Trecho 1 

        Por que meu bebê chora muito? Saiba o que pode ser e o que fazer para acalmá-lo! 

          

 Um dos principais motivos dos bebês chorarem é a fome, pois por terem um sistema digestivo bem 

pequeno, ingerem pequenas quantidades de leite a cada mamada. Depois de um 

tempo — geralmente, a cada três horas —, o resultado é o berreiro desejando 

mais leite para saciar a vontade de comer. Alguns sinais de quando é essa a 

causa do choro diz respeito aos gestos: o bebê fica agitado, como se estivesse 

procurando algo e geralmente leva a mão à boca. Outro sinal é quando o bebê 

precisa arrotar, porque durante a mamada, é comum que o ar entre no sistema 

digestivo dele e isso faz com que sinta um incômodo causado pelos gases. 

A fralda suja pode ser um incômodo para muitos bebês, tanto pela sujeira quanto 

pela temperatura.  

Texto adaptado do site http://www.cordvida.com.br/blog/ 

Trecho 2 

A menina mais inteligente do mundo 

 

       Quem é a britânica de apenas 12 anos que acaba de entrar para o seleto clube das pessoas com 

quociente de inteligência mais alto do planeta? 

         Filha de um encanador e uma dona de casa, Nicole provém de uma 

comunidade de ciganos e sempre teve uma rotina normal. Seu pai, no 

entanto, notou que a menina apresentava habilidade para resolver 

problemas lógicos e quebra-cabeças, por isso incentivou a menina a 

fazer o teste da Mensa, comunidade que reúne as pessoas mais 

inteligentes do mundo. “Eu esperava que ela se saísse bem, mas quando 

vi o resultado pensei ‘uau, essa pontuação é muito alta’”, disse Jim Barr. 

A própria menina se surpreendeu com seu desempenho na prova. “Eu nunca esperei esse resultado. Fiquei 

chocada”, afirmou. O desempenho de Nicole é raro, mas alguns estudantes já chegaram bem perto do feito 

da menina.           

Texto adaptado do site http.://www.istoe.com.br 

 

Escrever bem é uma habilidade que requer treino, prática. Vamos lá!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO!!! 
 
➢ Letra legível e sem rasuras; 
➢ Faça no caderno de Língua Portuguesa. 

 
Bom trabalho!!! 

 
 

 

https://www.cordvida.com.br/blog/como-escolher-a-fralda-descartavel-certa-para-seu-bebe/
http://www.cordvida.com.br/blog/
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A Literatura é muito rica e repleta de dados curiosos. Por trás de uma obra há 

muitas coisas interessantes. Vamos descobrir algumas curiosidades juntos? 

 

 

➢ Leia as curiosidades abaixo e pesquise para responder cada desafio no caderno de Língua 
Portuguesa 

 

Curiosidade 1: Assim como em outros segmentos da sociedade, a mulher também teve que lutar 

pelo seu lugar na Literatura.  

 

DESAFIO 1: Quem foi a primeira mulher a publicar  livro no Brasil? Quando isso ocorreu? Sobre o que ela 

escrevia? 

 

Curiosidade 2: O autor brasileiro mais estudado no mundo era epilético, gago e descendente de 

escravos. Sua caligrafia era tão ruim que, às vezes, nem ele entendia o que escrevia. Nasceu em 

uma família humilde e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. 

 

DESAFIO 2: Que autor é esse? Cite três obras dele. 

 

Curiosidade 3: É um gênero literário típico do Nordeste brasileiro. Apresenta uma forma rica de se 

expressar, com forte presença da oralidade e regionalismo. Os versos têm muita musicalidade 

devido à métrica e rimas. 

 

DESAFIO 3: Que gênero literário é esse? Escreva o nome de um autor e um texto para exemplificar. 

 

 

 

 

 

17/06        Curiosidades literárias – Profª Patrícia Pires      
 

Olá, pessoal! Sou a professora Patrícia Pires de 

Língua Portuguesa e hoje eu estou propondo 

uma atividade sobre curiosidades literárias. Por 

trás de uma obra há muitas coisas interessantes 

que nós podemos descobrir juntos e é isso que 

eu estou propondo para vocês. Vamos descobrir 

estas curiosidades? 
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Copie a biografia de Mandela em seu caderno de português e complete com as palavras que estão faltando. 

(Siga as dicas abaixo ou pesquise onde preferir) 

 

 DICAS:  

 
 7ª lacuna: o contrário de inferioridade  

8ª lacuna: plural de dedicar  

9ª lacuna: aquilo que dura para sempre, eterna  

10ª lacuna: o contrário de velha  

11ª lacuna: o contrário de maioria  

12ª lacuna: aquele que governa um país  

13ª lacuna: o contrário de minoria  

14ª lacuna: o contrário de curto com 5 letras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/06        Desvendando Biografias – Profª Elizângela      
 

1ª lacuna: passado do verbo nascer  

2ª lacuna: lugar onde as crianças estudam  

3ª lacuna: palavra usada para se referir a 

meninos e meninas quando ainda são 

pequeno  

4ª lacuna: Curso superior para formar 

advogados.  

5ª lacuna: plural de negro.  

6ª lacuna: sistema em que o cidadão 

participa do governo  
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2) Mandela era formado em Direito e estudou muito no tempo em que ficou aprisionado, para que 

pudesse ter condições de lutar pelo que acreditava. A prisão não pôde conter seus ideais! Sua maior 

especialidade foi demonstrar que a liberdade tem muitas formas de expressão e ela é necessária ao ser 

humano.  

No caderno crie uma frase com no mínimo 3 linhas, respondendo a seguinte pergunta:  

• O que é a liberdade para você? (Se quiser pode fazer um desenho para representar sua frase. 
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Atividade: Minuto da Checagem 

Sugestão: antes de iniciar esta atividade, assista a série de vídeos Minuto da Checagem disponível no 

canal oficial da Justiça Eleitoral na plataforma YouTube. Essa série foi lançada em outubro de 2019 e conta 

com oito vídeos curtos (cerca de um minuto cada) que tratam sobre o fenômeno da desinformação. É só 

pesquisar o título da série “Minuto da Checagem” no YouTube e você conseguirá assistir a todos os oito 

vídeos em menos de 10 minutos. 

Endereço: https://www.youtube.com/playlist?list=PLljYw1P54c4x7TQ3YGU9taLi7ht5mkrU 

 

O objetivo desses vídeos é conscientizar as pessoas sobre a importância da verificação da veracidade dos 

conteúdos antes de compartilhar qualquer tipo de mensagem. Não se preocupe, é possível realizar as 

atividades sem assistir aos vídeos. 

 

1) A desinformação pode vir de todos os lados, até mesmo de um familiar. Por isso, é importante ficar com 

o radar ligado e sempre checar a veracidade de conteúdos recebidos por aplicativos de celular e redes 

sociais, bem como de notícias veiculadas pela internet, antes de compartilhá-los. O que podemos questionar 

antes de passar uma notícia duvidosa adiante? 

a) Quem é a pessoa que fala no áudio.   

b) De onde ela veio. 

c) Se há algum outro registro sobre este fato. 

d) Todas as alternativas acima. 

 

2) Quais as estratégias dos criadores de informações falsas para fazer as pessoas repassarem esses 

conteúdos adiante? Marque a alternativa INCORRETA: 

a) Eles utilizam manchetes apelativas para chamar a atenção. 

b) Não há problema em enviar mensagens para outras pessoas antes de checá-las. 

c) Usam imagens chamativas para despertar grande curiosidade nos leitores. 

d) É importante ler o texto até o final antes de compartilhar qualquer informação. 

 

3) Algumas pessoas usam notícias antigas – que até podem ser verdadeiras – como se fossem novas. O 

que podemos fazer para não espalhar informações desatualizadas? Que tipo de fake news é essa? 

 

4) Com as redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, qualquer notícia é facilmente disseminada 

(viralização). É preciso desconfiar de notícias que parecem boas demais para ser verdade. Marque todas 

opções que são exemplos de DESINFORMAÇÃO: 

 Boatos  Anúncio de vagas de trabalho 

 
Compartilhamentos automáticos de mensagens 

alarmistas 
 

Imagens ou falas retiradas do contexto 

em que foram produzidas 

24/06        Fake news: O combate – Profª Layssa      
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLljYw1P54c4x7TQ3YGU9taLi7ht5mkrU
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5) Você sabe o que é deepfake? A tecnologia utiliza a inteligência artificial para criar vídeos falsos que 

parecem verdadeiros. Assim, a deepfake pode ser considerada uma nova forma de desinformação. Cite 

DOIS exemplos de detalhes que ajudam a identificar se um vídeo é falso. Se precisar, pesquise mais sobre 

o tema. 

 

6) Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, precisamos ficar ainda mais atentos para não 

acreditar em notícias falsas, pois a desinformação pode até colocar nossa saúde em risco. Quais podem ser 

as consequências? Marque a alternativa INCORRETA. 

a) Notícias falsas podem levar pessoas a cometer atos violentos, como linchamento 

b) Alguém pode acreditar em um falso tratamento ou cura de uma doença e não se proteger 

c) Não há risco ou consequências graves ao compartilhar mensagens falsas 

d) A produção e a divulgação de mentiras podem levar até à morte de pessoas inocentes 

 

7) Não é preciso ser jornalista ou ter conhecimentos técnicos sobre edição para verificar se as informações 

de uma notícia são confiáveis. Como verificar a fonte? Marque a opção CORRETA. 

a) Verifique a URL do site (se há alguma coisa de errado com o endereço) 

b) Confira quem é o autor. Se é uma pessoa conhecida ou se ela já escreveu outros textos e se eles são 

verdadeiros 

c) Faça uma pesquisa rápida e verifique se a notícia também foi divulgada em outro site conhecido e com 

credibilidade 

d) Todas as alternativas acima 

 

8) Você sabia que divulgar fake news é crime. A Lei nº 13.834/2019 criminaliza a desinformação por 

denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Qual é a penalidade para esse crime? 

 

ACUSAÇÕES FALSAS 

Sancionada lei que criminaliza denunciação caluniosa contra candidato em eleição 

5 de junho de 2019, 11h02 

Por Gabriela Coelho 

O governo federal sancionou a Lei 13.834, que tipifica o crime de denunciação caluniosa com finalidade 

eleitoral. A alteração no Código Eleitoral foi publicada, com vetos, no Diário Oficial da União desta quarta-

feira (5/6).  

A nova norma prevê pena de prisão de 2 a 8 anos, além de multa, para quem acusar falsamente um 

candidato a cargo político com o objetivo de afetar a sua candidatura. 

De acordo com o texto, a pena aumenta se o caluniador agir no anonimato ou com nome falso. 

Atualmente, a legislação eleitoral prevê detenção de até 6 meses ou pagamento de multa para quem 

injuriar um candidato na propaganda eleitoral ou ofender-lhe a dignidade ou o decoro. 

https://www.conjur.com.br/2019-jun-05/sancionada-lei-criminaliza-calunia-candidato-cargo-politico 

 

 

https://www.conjur.com.br/2019-jun-05/sancionada-lei-criminaliza-calunia-candidato-cargo-politico#author
https://www.conjur.com.br/2019-jun-05/sancionada-lei-criminaliza-calunia-candidato-cargo-politico
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B R Á U L I O  B E S S A  –  R E D E S  S O C I A I S  

Lá nas redes sociais 

o mundo é bem diferente, 

dá pra ter milhões de amigos 

e mesmo assim ser carente. 

Tem like, a tal curtida, 

tem todo tipo de vida 

pra todo tipo de gente. 

Tem gente que é tão feliz 

que a vontade é de excluir. 

Tem gente que você segue 

mas nunca vai lhe seguir. 

Tem gente que nem disfarça, 

diz que a vida só tem graça 

com mais gente pra assistir. 

Por falar nisso, tem gente 

que esquece de comer, 

jogando, batendo papo, 

nem sente a fome bater. 

Celular virou fogão, 

pois no toque de um botão 

o rango vem pra você. 

30/06        Entre versos e prosa– Profª Cláudia     
 

Mudou até a rotina 

de quem tá se alimentando. 

Se a comida for chique, 

vai logo fotografando. 

Porém, repare, meu povo: 

quando é feijão com ovo 

não vejo ninguém postando. 

Esse mundo virtual 

tem feito o povo gastar, 

exibir roupas de marca, 

ir pra festa, viajar, 

e claro, o mais importante, 

que é ter, de instante em instante, 

um retrato pra postar. 

Tem gente que vai pro show 

do artista preferido, 

no final volta pra casa 

sem nada ter assistido, 

pois foi lá só pra filmar. 

Mas pra ver no celular 

nem precisava ter ido. 
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Lá nas redes sociais 

todo mundo é honesto, 

é contra a corrupção, 

participa de protesto, 

porém, sem fazer login, 

não é tão bonito assim. 

O real é indigesto… 

Fura a fila, não respeita 

quando o sinal tá fechado, 

tenta corromper um guarda 

quando está sendo multado. 

Depois, quando chega em casa, 

digitando manda brasa 

criticando um deputado. 

Lá nas redes sociais 

a tendência é ser juiz 

e condenar muitas vezes 

sem saber nem o que diz. 

Mas não é nenhum segredo 

que quando se aponta um dedo 

voltam três pro seu nariz. 

Conversar por uma tela 

é tão frio, tão incerto. 

Prefiro pessoalmente, 

pra mim sempre foi o certo. 

Soa meio destoante, 

pois junta quem tá distante 

mas afasta quem tá perto. 

Tem grupos de todo tipo, 

todo tipo de conversa 

com assuntos importantes 

e outros, nem interessa. 

Mas tem uma garantia: 

receber durante o dia 

um cordel do Bráulio Bessa. 

E se você receber esse singelo cordel 

que eu escrevi à mão num pedaço de papel, 

que tem um tom de humor 

mas no fundo é um clamor 

lhe pedindo pra viver. 

Viva a vida e o real, 

pois a curtida final 

ninguém consegue prever. 
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Olá pessoal, aqui é o professor Rinaldo. 

➢ Responda no caderno de geografia  

➢  Não precisa copiar as perguntas. 

 

TEMA: O ESPAÇO GEOGRÁFICO - (Leia e respondas as questões de 1 a 6) 

 

➢ Espaço Geográfico: é o espaço construído através da transformação do mesmo pelo 

homem. É um conjunto de lugares, com diferentes naturezas, que passaram por diferentes 

processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações políticas, sociais, 

culturais e econômicas. 

➢ Território - Porção do espaço delimitada e definida pelas relações de poder. Através de 

relações de poder, são criadas fronteiras entre países, regiões, estados, etc. 

➢ Região - É uma porção da superfície terrestre que apresenta certa homogeneidade 

(semelhança) em relação a aspectos naturais, culturais, econômicos ou políticos, que a 

diferencia das demais partes do espaço. 

➢ Paisagem - É tudo aquilo que nossa visão alcança em determinado momento. Porém, ela 

não é formada somente pelos objetos concretos e estáticos, dela faz parte também os 

fluxos de pessoas, informações e mercadorias, além dos aspectos imateriais, como sons, 

odores e texturas que podem ser percebidos pelo observador. Todos os trechos da 

superfície terrestre, habitadas ou não, modificadas ou não, constituem paisagens. 

 

a) Paisagem natural: É qualquer tipo de ambiente que não sofreu influência humana ou sofreu 

poucas alterações, mantendo preservados todos os elementos e características típicas da 

natureza. As paisagens naturais ainda podem representar os espaços considerados inóspitos, 

onde se torna difícil a manutenção da vida humana, como em desertos e áreas glaciais, por 

exemplo. 

 

b) Paisagem cultural: são aquelas onde a interferência dos seres humanos no ambiente é 

notável.   

 

➢ Lugar - É a parte ou porção do espaço em que vivemos. O lugar é onde as pessoas moram, 

estudam, trabalham, consomem, ou seja, realizam as atividades cotidianas. É no lugar que 

as pessoas desenvolvem o sentimento de pertencimento a determinado grupo social, já 

que se trata de espaços familiares, de vivência e de experiência. 

 

 

09/06        Geografando – Profº Rinaldo     
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Questões: 

 

1) Relacione as colunas: 

(A)Território 

(B) Região  

(C) Paisagem natural  

(D) Paisagem cultural  

(E) Lugar  

(F) Paisagem 

 

2) Relacione as colunas identificando:  

 

(1) Paisagem Natural    (2) Paisagem Cultural 

 

(   ) Parque criado no espaço de uma cidade  

(   ) Reserva ambiental em área rural 

(   ) Hotel fazenda reservado para o turismo  

(   ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem 

 

3) Assinale, a seguir, a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço geográfico: 

(   ) Compreende a superfície natural onde habitam os seres vivos terrestres. 

(   ) Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima, o relevo e a 

vegetação. 

(   ) É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas 

sociedades com 

a superfície terrestre e seus elementos. 

(   ) É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente imediatamente 

próximo. 

 

4) Preencha as lacunas do texto a seguir sobre a Geografia com as respectivas palavras-

chave:     Homem – Lugar – Paisagem – Identidade – Espaço – Terra – Natureza 

 

A Geografia é uma ciência que possui o ____________ como objeto de seu estudo. Este 

espaço é fruto da inter-relação entre homem e _______________. A ______________ é a 

forma e a função do espaço que vemos e percebemos num determinado momento. 

Atualmente não existem lugares da superfície da ______________ que o ________________ 

não tenha explorado. Todos vivemos em um determinado _____________, onde há a 

possibilidade de existir as relações sociais. Cada um desses lugares é formado pela 

______________ das pessoas que vivem naquele espaço, interagindo e se relacionando para 

que a vida possa acontecer. 

(   ) Jardim dos Comerciários 

(   ) Centro de Belo Horizonte  

(   ) Minas Gerais 

(   ) Desertos e montanhas  

(   ) Nordeste brasileiro 

(   ) Reconhecida através dos 5 sentidos 
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5) Leia o texto a seguir: 

Texto I - “Esta categoria pode ser definida como o espaço percebido, ou seja, uma 

determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu 

conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa 

possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa.” 

 

Texto II -Categoria amplamente utilizada no âmbito da política, esse conceito é comumente 

entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado com uma configuração 

de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma 

relação hierárquica estabelece-se. 

 

Texto III – Categoria quando natural é indispensável para a proteção do meio ambiente. Mas 

a humanização de alguns espaços também não pode ser facilmente dispensada, uma vez que 

muitas construções visam o bem-estar e propiciam melhores condições para os seus 

habitantes. 

Assinale a alternativa identificando a que categoria geográfica refere-se a definição dos textos 

acima: 

 

Texto I  (    ) paisagem  (    ) território  (    ) lugar 

Texto II (    ) paisagem (    ) território  (    ) lugar 

Texto III  (    ) paisagem  (    ) território  (    ) lugar 

 

6) Descreva a paisagem do seu bairro. Não deixe de observar também os apectos culturais, 

econômicos (comércio, transporte e prestação de serviço), nível social, naturais e relações de 

amizade, trabalho etc. Verifique a transformação do espaço pelo homem. 

 

TEMA: DESIGUALDADE, POBREZA E PRECONCEITO 

 

Leia a música Minha Alma (A paz que eu não quero) de O Rappa e depois responda as 

questões de 7 a 15 

Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero) 

A minha alma tá armada e apontada 

Para cara do sossego! 

(Sêgo! Sêgo! Sêgo! Sêgo!) 

Pois paz sem voz, paz sem voz 

Não é paz, é medo! 

(Medo! Medo! Medo! Medo!) 

Às vezes eu falo com a vida 

Às vezes é ela quem diz 

Às vezes eu falo com a vida 

Às vezes é ela quem diz 

Qual a paz que eu não quero conservar 

Pra tentar ser feliz? 

Às vezes eu falo com a vida 

Às vezes é ela quem diz 

Qual a paz que eu não quero conservar 

Pra tentar ser feliz? 

A minha alma tá armada e apontada 

Para a cara do sossego! 

(Sêgo! Sêgo! Sêgo! Sêgo!) 

Pois paz, sem paz, sem voz 

Não é paz, é medo 

(Medo! Medo! Medo! Medo!) 
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Qual a paz que eu não quero conservar 

Pra tentar ser feliz? 

As grades do condomínio 

São pra trazer proteção 

Mas também trazem a dúvida 

Se é você que tá nessa prisão 

Me abrace e me dê um beijo 

Faça um filho comigo 

Mas não me deixe sentar na poltrona 

No dia de domingo (domingo!) 

Procurando novas drogas de aluguel 

Neste vídeo coagido 

É pela paz que eu não quero seguir admitindo 

Às vezes eu falo com a vida 

Às vezes é ela quem diz 

Qual a paz que eu não quero conservar 

Pra tentar ser feliz? 

 

 

7) Dê um outro título para a música 

 

1) "As grades do condomínio / São prá trazer proteção / Mas também trazem a dúvida / Se é 

você que tá nessa prisão" - da música "Minha Alma (A paz que eu não quero)" de Marcelo 

Yuka - O Rappa". 

O problema da vida moderna que é abordado nesse trecho da letra da música é: 

(   ) ausência de policiamento nas ruas;      (   ) a falta de segurança; 

(   ) o isolamento das pessoas;        (   ) a carência de relacionamentos afetivos. 

 

9) De acordo com a música assinala a única alternativa CORRETA: 

(   ) a canção critica uma "paz sem voz", na qual a sociedade é pacificada pela repressão 

violenta da parcela da população considerada potencialmente perigosa, gerando uma 

sensação de falsa segurança. 

(   ) a música expressa uma defesa incondicional da paz, valor positivo expresso por uma 

sociedade em que não há conflitos, portanto não há criminalidade. 

(   ) na música, paz, sossego, segurança e liberdade são sinônimos, e podem ser obtidos 

mediante a construção de muros e cercas para defender as moradias. 

(   ) a música acena para um cenário ideal de paz, obtido pela eliminaçã das imagens violentas 

veiculadas pelos meios de comunicação. 

 

As grades do condomínio 

São pra trazer proteção 

Mas também trazem a dúvida 

Se é você que tá nessa prisão 

Me abrace e me dê um beijo 

Faça um filho comigo 

Mas não me deixa sentar na poltrona 

No dia de domingo! (Domingo!) 

Procurando novas drogas de aluguel 

Neste vídeo coagido 

É pela paz que eu não quero seguir admitido 

Procurando novas drogas de aluguel 

Neste vídeo coagido 

É pela paz que eu não quero seguir admitindo 

É pela paz que eu não quero seguir 

É pela paz que eu não quero seguir 

É pela paz que eu não quero seguir admitido 

É pela paz que eu não quero seguir 

É pela paz que eu não quero seguir 

É pela paz que eu não quero seguir admitido 
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10) “A minha alma está armada E apontada para a cara do Sossego Pois paz sem voz Não é 

paz é medo" A palavra “sossego", no texto, apresenta um valor: 

(   ) positivo (   ) negativo (   ) indiferente (   ) de tranquilidade 

 

11) Sobre os problemas sociais nas cidades do Brasil, assinale com um (X) a única afirmativa 

ERRADA. 

(   ) A questão da violência nas cidades tem ampliado a sensação de insegurança e a 

descrença nos serviços de segurança pública. Noticiários relatam assassinatos, assaltos, 

sequestros, agressões e outros tipos de violência diariamente;  

(   ) A violência urbana no Brasil se encontra restrita as gangues juvenis que atuam nas áreas 

urbanas pela ausência de políticas públicas voltadas para a orientação social da juventude. 

(   ) A deficiência no planejamento e execução de políticas públicas no espaço urbano são 

alguns dos principais responsáveis pela gênese e perpetuação dos problemas sociais nas 

cidades brasileiras; 

(   ) A desigualdade social provoca o agravamento dos problemas sociais. Uma distribuição de 

renda mais igualitária contribuiria para a diminuição dos problemas de saúde, moradia, 

educação e segurança nos espaços urbanos brasileiros. 

 

12) De acordo com a análise da charge, por que as pessoas enxergam o mundo de forma 

diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Qual problema social está abordando a charge?  
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14) Analise a charge e responda. Em sua opinião o Brasil é um país racista? Justifique sua resposta.  

 

 

 

15) O que o personagem da charge quis dizer? 

 

 

 

 

 

Orientações: 

- Pesquise e responda todas as questões no caderno de Geografia.  

- Coloque o número da questão e copie as perguntas. Responda com letra legível. 

 

PARTE 1 

Escreva onde você nasceu (cidade e estado) e onde nasceram as pessoas que moram com você. Também 

comente, se você tem familiares que nasceram ou moram em outros países e em qual continente se 

localizam. 

Exemplo: Adriana (coordenadora): Eu, meus filhos (Gabriel e Felipe) e meu marido Carlos, nascemos em 

25/06        Geografando – Profº Rinaldo     
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Belo Horizonte-MG. Minha mãe Ana, nasceu em São Tomás de Aquino- MG. Meus bisavós( materno e 

paterno) nasceram na Itália no continente europeu. 

 

PARTE 2 –  Tema : conhecimentos gerais. 

Mapa referência  para responder as 

questões 1 e 2  

 

1) Escreva o continente marcado no 

mapa com o número:  

1) _________________________    

2) _________________________ 

3)  ________________________  

4) _______________________ 

5) _________________________ 6)_______________________ 

 

2) Anote o nome do oceano marcado com o número: 

7) __________________ 8) ___________________ 9) ___________________ 10) ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Qual a capital que enxerga 

bem? 

4) Qual a capital que oferece 

segurança?  

5) Qual a capital que tem fruta 

no nome? 

6) Qual a capital que é a terra 

de Floriano? 

7) Qual a capital que faz barulho 

de sino? 

8) Qual o estado que quer ser 

carro?  

9) Qual a capital do Papai Noel?  

10) Qual a capital que nós 

aplaudimos? 

11) Que capital gostaria de ser 

um enorme campo de futebol?  
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12) Qual a capital que salva?                                                                                                                                     

13) Estado brasileiro que está em todas as grejas?                                                                                  

14) A capital que sempre  ganha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A____________________________ 

B____________________________ 

C___________________________ 

D___________________________ 

G_____________________________  

J_____________________________   

M _____________________________ 

S ____________________________   

T___________________________  

U ____________________________ 

 

 

15) Observe o mapa de Minas Gerais e anote o nome de uma cidade que inicie com a letra: 
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Professora Lais 

Professora Juliana 
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No nosso desafio o segredo(código) será formado por três algarismos diferentes. 
Então usaremos os algarismos de 0 até o 9 sem repetir. 
 
 

 
 
 
Vamos analisar todas as dicas :  
 

• 1ª DICA: Dos algarismos 1, 2 e 3,  um está correto e no lugar certo, ou seja, 

somente um desses três  pertence ao nosso código e já esta no lugar certo. 

• 2ª DICA: Nada está certo, ou seja, nenhum desses números pertence  ao nosso 

código e nenhum deles também está na posição correta; 

 

• 3ª DICA: Dos algarismos 4, 5 e 7 , dois pertecem ao nosso código mas estão 

 nos lugares errados. 

Comece riscando os algarismos que aparecem em nada está certo. 

  

18/06        A hora do código - Profª Juliana     
 

 

   Olá, meu nome é Juliana, professora de Matemática . 
Proponho mais um desafio para você , que é o desafio “ 
Qual o o cógido do cadeado ? ” em que objetivo é 
descobrir o segredo dos cadeados através de dicas. 
 
   Sabia que existem cadeados que não abrem com chave 
e sim com um segredo (código), que é a combinação de 3 
a 4 dígitos ? Você já deve ter visto um desses em algum 
filme americano , nos armários de estudantes. 
 

Cadeado de segredo. 

Riscando os algarismos que não estão no nosso código 
de todas as dicas, já descobrimos, nesse exemplo, que o 
número 3 pertence ao código (segredo) , além de estar 
no lugar certo. ( 1° dica) . 
Analisando a terceira dica, descobrimos que os outros 
dois algarismos são o 4 e o 7, mas como eles estão nos 
lugares errados, devemos trocar a ordem deles. 
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Agora é a sua vez ! 
Copie os desafios abaixo e responda no caderno com bastante 

capricho. Siga o modelo do exemplo para resolver os cinco 

desafios abaixo: 
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Dicas desafio 1 : 

Dicas para resolver os desafios : 
A dica principal para resolver os desafios é sempre começar 

pela dica que diz que nada está correto, assim você já pode 

ir riscando os números que não fazem parte do código e ir 

analisando as outras dicas ! 

Só leia as dicas abaixo se for necessário, depois de várias 

tentativas , assim você fica cada vez mais esperto(a).! Além 

disso, as minhas dicas vão dimunuindo e as dicas do desafio 

vão aumentando o nível de dificuldade para que você possa 

progredir.                                                         Juliana                                                                              

Comece sempre riscando os números que não pertencem ao código da dica nada está correto. Assim você irá 
riscar os números 2, 9 e 6 de todas as dicas. O que restará: 
Na dica 1 :restou apenas o número 8  e segundo a dica , já está no lugar correto, que é no meio. Escreva o 8 no 
quadradinho da resposta para não misturar com a outra dica. 
Na dica 3 : Restaram os algarismos  0 e 1 , que estão corretos mas nos lugares errados. Basta trocar a ordem 
deles de acordo com os quadradinhos que restaram. 
Percebeu que esse desafio é bem parecido com o exemplo? 
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Dicas desafio 2 : 

Dicas do desafio 3: 

Dicas do desafio 4: 

Dicas do desafio 5: 

 

 
- Responda as questões no seu caderno de Matemática. Não precisa copiar a questão.  

25/06        Desafios matemáticos - Profª Magna     
 

Comece sempre riscando os algarismos que não pertencem ao código usando a dica nada está correto. 
Na primeira dica restou apenas o algarismo 5, mas ele não está na posição correta, ou seja, não pode estar no 
meio. Analisando a terceira dica você descobre um algarismo correto e na posição certa. Resta descobrir a posição 
correta do algarismo 5 e o outro algarismo. Na quarta dica você descobre o último algarismo do código e também 
outra posição que o algarismo 5 não pode ocupar. Agora ficou fácil. 

 

Comece sempre riscando os algarismos que não pertencem ao código usando a dica nada está correto. 
Pronto, restou apenas um algarismo na primeira dica, que já está no lugar correto. Escreva-o imediatamente para 
não confundir. Analisando a terceira dica você descobre outro algarismo do código, mas está na posição errada, 
então troque de lugar. 
Agora ficou fácil, na última dica aparecem dois algarismos, mas você já sabia onde um deles está certo? Se ainda 
não sabia, agora ficou fácil, basta trocar de lugar. 
 

Comece sempre riscando os algarismos que não pertencem ao código usando a dica nada está correto. 
Só que dessa vez, restaram dois algarismos nas outras dicas. O segredo de resolver o desafio 4 e o desafio 5 é 
comparar os dois primeiros números das duas primeiras dicas. No desafio 4 o número 2 não pode estar no lugar 
certo na primeira dica e no lugar errado na segunda dica, então o número 2 não pertence ao desafio.  Risque ele e 

agora esse desafio ficou parecido com os anteriores. 
 

Comece sempre riscando os algarismos que não pertencem ao código usando a dica nada está correto. 
Vá para a quinta dica e descubra um algarismo desse código, mas não a posição. Use a dica dada no desafio 
4(primeiros números das duas primeiras dicas) e restará somente um número na primeira dica já no lugar certo. Vá 
para a terceira dica e descubra o outro algarismo, que também está na posição errada. Aqui você já descobriu tudo, 
mas pode analisar a segunda dica para ter a confirmação da posição de outro algarismo. E sim, esse desafio tem um 

número a mais para te confundir. 
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DESAFIO 1) Quantos números, usando dois algarismos diferentes, obtemos ao combinar  7, 8, 9, 0? 

a)10  b)12  c)15  d) 20 

 

Desafio 2) O galho de uma árvore tem 10 folhas, sendo que cada mês caem 4 folhas e crescem, em 

compensação, 3. Depois de quantos meses o galho da árvore estará completamente sem folhas? 

a) 3  b) 5  c) 7  d) Nunca. 

 

25/06        Desafios matemáticos - Profª Lais     
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Desafio 3) Sai uma pizza? 

Três pessoas foram a uma pizzaria. Cada uma delas pediu um tipo de pizza diferente e uma bebida 

também diferente. Com base nas dicas dadas, tente descobrir o nome delas, o tipo de pizza e a 

bebida que pediram. 

 

Complete o quadro com s (sim) e N (não), para facilitar. 

 

 

  

Dicas: 

 

1. Vanessa pediu a pizza de 

champignon. 

2.Uma pessoa pediu pizza de 

calabresa e suco de laranja. 

3. Denise bebeu guaraná. 

 

Qual tabela condiz com o que 

você descobriu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Desafio 4) Em uma pilha, a soma dos números é 25; na outra,15. Podemos tornar as 
somas das duas iguais trocando blocos entre elas. Quantos blocos teremos que trocar, 
no mínimo? 

 

 

 

Desafio 5) Em uma pilha, a soma dos números é 25; na outra,15. Podemos tornar as somas das duas 

iguais trocando 2 blocos entre elas.  

De quantas maneiras diferentes se pode fazer essa troca? 

 

 

 

 

Desafio 6) Nesta pilha de dominó temos 4 peças. A soma das pintas das quatro metades de baixo é 1 

e das metades de cima, 5. Quais são as três peças ocultas? 

 

 

 

 

 

Peça visível 

 

 

a)                                                                                          b) 

 

 

 

 

c)                                                               d) 
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50 
 

 

1) Traduza o texto abaixo no seu caderno. 

 

Billy always listens to his mother. He always does what she says. If his mother says, "Brush your 

teeth," Billy brushes his teeth. If his mother says, "Go to bed," Billy goes to bed. Billy is a very good 

boy. A good boy listens to his mother. His mother doesn't have to ask him again. She asks him to do 

something one time, and she doesn't ask again. Billy is a good boy. He does what his mother asks the 

first time. She doesn't have to ask again. She tells Billy, "You are my best child." Of course Billy is her 

best child. Billy is her only child. 

 
2) Copie o texto abaixo completando os espaços em branco com as palavras adequadas, de acordo 
com o texto em inglês. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
                                     
 
 
 

 
 
Atividade 1) Traduza a frase acima. 
 
   

Atividade 2) Do you remember the numbers? (Você lembra dos números em inglês?   
 
 

    

05/06             – English at home – Profªº Rock 
5/06 

"Hi, folks! I hope you are safe! Stay home, use mask when 
go out and wash your hands! Be well" 

 

19/06             – English at home – Profªº Rock 
5/06 
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a) Leia em voz alta os números de zero a dez. 

b) Escreva no seu caderno os números em inglês de zero a dez e traduza para o português. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Leia o texto abaixo: 

 
Text Add Numbers:  
 

Maria was learning to add numbers. She liked to add numbers. It was easy to add numbers. She could 

add one and one. She knew that one and one are two. She knew that two and two are four. She knew 

that three and three are six. But that was it. She didn't know what four and four are. She asked her 

mom. Her mom told her that four and four are eight. "Oh, now I know," Maria said. "I am four years old 

now. In four more years, I will be eight." Maria was a fast learner. She wasn't a slow learner. 

 

4) Translate the text (Add Numbers) to Portuguese on your notebook (Traduza o texto no seu caderno). 

Use the vocabulary. 
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Olá turma! 

 

No início do semestre estudamos um pouco sobre a importância da pratica regular de 

atividades físicas e de uma alimentação balanceada para a manutenção da saúde. Para 

entender melhor como é importante a boa alimentação para nossa saúde, faremos como 

atividade a construção de uma pirâmide alimentar, identificando os grupos de alimentos 

e o papel de cada um em nosso organismo. 

 

 

 

 

23/06             – Educação Física – Profªº Nelson 
5/06 
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A importância da atividade física. 

Leia o texto abaixo e faça o que se pede. 

 

Benefícios dos polichinelos 

Não é sem motivos que este exercício é muito utilizado em academias e diferentes ambientes, nos 

quais se realizam as atividades físicas, pois tem diversos benefícios para quem os realiza, como: 

 

1. Praticidade 

 Por não ser necessário utilizar nenhum equipamento pode possível ser realizado até em casa, o que 

o torna extremamente prático para ser utilizado na rotina de exercícios. 

 

2. Condicionamento físico 

 

 Realizar polichinelos trabalha a aptidão cardiorrespiratória e com um programa bem elaborado 

auxilia na melhora do condicionamento físico e da saúde cardiovascular. 

 

3. Auxilia no emagrecimento 

 Utilizar os polichinelos de maneira adequada e no contexto correto do treino auxilia na queima de 

calorias, que como consequência e aliada a uma dieta equilibrada pode levar a diminuição da 

gordura corporal. 

 

4. Melhora da coordenação motora 

 Por ser um exercício que movimenta o corpo todo, o exercício necessita de sincronia e postura para 

ser realizado de maneira correta, sendo dessa forma muito útil para melhorar o repertorio motor. 

 

5. Pode também ser utilizado como aquecimento 

 

 Antes de iniciar uma sessão de treino, os polichinelos podem ser utilizados para aquecer o corpo 

antes de treinar de maneira intensa. 

Um bom aquecimento, além de auxiliar a um melhor rendimento no treino pode também preparar 

melhor músculos, tendões e articulações para uma sessão de treino mais intensa. 

Para poder obter maiores benefícios com a inclusão deste exercício na rotina de treino é necessário 

efetuá-lo corretamente, sendo assim será mostrado abaixo um passo a passo de como efetuar esta 

atividade. 

 

1. Antes de iniciar o movimento é necessário estar de pé, com os braços ao lado do corpo e as pernas 

fechadas. 

2. Logo depois, efetuar um pequeno salto, movendo as mãos acima da cabeça e as pernas se 

afastando lateralmente. 

3. Efetuar outro salto retornando os braços e pernas à posição inicial. 

4. Repetir o movimento pelo tempo ou número de repetições programado. 
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Atividade1)  Faça polichinelo da forma adequada ouvindo uma música de sua escolha.  

Escreva no seu caderno de Educação Física como foi sua prática desse exercício: 

Quanto tempo você conseguiu fazer sem parar, como se sentiu( cansado, com falta de 

ar, sentiu-se bem...).  

 

Atividade 2)  Copie a pirâmide alimentar abaixo no seu caderno. Faça bem caprichado, 

use régua, faça os desenhos, colora e coloque as informações sobre cada grupo. 
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CONTO “O SENHOR PALHA” 

William J. Bennett – 

 

Era uma vez, há muitos e muitos anos, é claro, porque as melhores histórias passam-se sempre há 

muitos e muitos anos, um homem chamado Senhor Palha. Ele não tinha casa, nem mulher, nem 

filhos. Para dizer a verdade, só tinha a roupa do corpo. Ora o Senhor Palha não tinha sorte. Era tão 

pobre que mal tinha para comer e era magrinho como um fiapo de palha. Era por esse motivo que as 

pessoas lhe chamavam Senhor Palha. 

 

Todos os dias o Senhor Palha ia ao templo pedir à Deusa da Fortuna que melhorasse a sua sorte, 

mas nada acontecia. Até que um dia, ele ouviu uma voz sussurrar: 

05/06                Hora do conto 1   – Profª Grazi 
 



56 
 

— A primeira coisa em que tocares quando saíres do templo há de trazer-te uma grande 

fortuna. 

O Senhor Palha apanhou um susto. Esfregou os olhos, olhou em volta, mas viu que estava bem 

acordado e que o templo estava vazio. Mesmo assim, saiu a pensar: “Terei sonhado ou foi a Deusa 

da Fortuna que falou comigo”?  

 

Na dúvida, correu para fora do templo, ao encontro da sorte. Mas, na pressa, o pobre Senhor Palha 

tropeçou nos degraus e foi rolando aos trambolhões até o final da escada, onde caiu por terra. Ao 

levantar-se, ajeitou as roupas e percebeu que tinha alguma coisa na mão. Era um fio de palha. 

“Bom”, pensou ele, “uma palha não vale nada, mas, se a Deusa da Fortuna quis que eu o apanhasse, 

é melhor guardá-lo”.  E lá foi ele, com a palha na mão. 

Pouco depois, apareceu uma libélula zumbindo em volta da cabeça dele. Tentou afastá-la, mas não 

adiantou. A libélula zumbia loucamente ao redor da cabeça dele. “Muito bem”, pensou ele. “Se não 

queres ir embora, fica comigo”. Apanhou a libélula e amarrou-lhe o fio de palha à cauda. Ficou a 

parecer um pequeno papagaio (de papel), e ele continuou a descer a rua com a libélula presa à palha. 

 

Encontrou a seguir uma florista, que ia a caminho do mercado com o filho pequenino, para vender as 

suas flores. Vinham de muito longe. O menino estava cansado, coberto de suor, e a poeira fazia-o 

chorar. Mas quando viu a libélula a zumbir amarrada ao fio de palha, o seu pequeno rosto animou-

se. 

— Mãe, dás-me uma libélula? — Pediu — Por favor! 

“Bem”, pensou o Senhor Palha, “a Deusa da Fortuna disse-me que a palha traria sorte. Mas este 

garotinho está tão cansado, tão suado, que ficará certamente mais feliz com um pequeno presente”. 

E deu ao menino a libélula presa à palha. 

— É muita bondade sua — disse a florista. — Não tenho nada para lhe dar em troca além de uma 

rosa. Aceita? 

O Senhor Palha agradeceu e continuou o seu caminho, levando a rosa. Andou mais um pouco e viu 

um jovem sentado num tronco de árvore, segurando a cabeça entre as mãos. Parecia tão infeliz que 

o Senhor Palha lhe perguntou o que tinha acontecido. 

— Hoje à noite, vou pedir a minha namorada em casamento — queixou-se o rapaz. — Mas sou tão 

pobre que não tenho nada para lhe oferecer. 

— Bem, eu também sou pobre — disse o Senhor Palha. — Não tenho nada de valor, mas se quiser 

dar-lhe esta rosa ela é sua. 

O rosto do rapaz abriu-se num sorriso ao ver a esplêndida rosa. 

— Fique com estas três laranjas, por favor — disse o jovem. — É só o que posso dar-lhe em troca. 

 

O Senhor Palha continuou a andar, levando três suculentas laranjas. Em seguida, encontrou um 

vendedor ambulante a puxar uma pequena carroça. 

— Pode ajudar-me? — Disse o vendedor ambulante, exausto. — Tenho puxado esta carroça durante 

todo o dia e estou com tanta sede que acho que vou desmaiar. Preciso de um gole de água. 

— Acho que não há nenhum poço por aqui — disse o Senhor Palha. — Mas, se quiser, pode chupar 

estas três laranjas. 
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O vendedor ambulante ficou tão grato que pegou num rolo da mais fina seda que havia na carroça e 

deu-o ao Senhor Palha, dizendo: 

— O senhor é muito bondoso. Por favor, aceite esta seda em troca. 

 

E, uma vez mais, o Senhor Palha continuou o seu caminho, com o rolo de seda debaixo do braço. 

Não tinha dado dez passos quando viu passar uma princesa numa carruagem. Tinha um olhar 

preocupado, mas a sua expressão alegrou-se ao ver o Senhor Palha. 

— Onde arranjou essa seda? — gritou ela. — É justamente aquilo de que estou à procura. Hoje é o 

aniversário de meu pai e quero dar-lhe um quimono real. 

— Bem, já que é aniversário dele, tenho prazer em oferecer-lhe a seda — disse o Senhor Palha. 

A princesa mal podia acreditar em tamanha sorte. 

— O senhor é muito generoso — disse sorrindo. — Por favor, aceite esta joia em troca. 

A carruagem afastou-se, deixando o Senhor Palha com uma joia de inestimável valor refulgindo à luz 

do sol. 

“Muito bem”, pensou ele, “comecei com um fio de palha que não valia nada e agora tenho uma joia. 

Sinto-me contente”. Levou a joia ao mercado, vendeu-a e, com o dinheiro, comprou uma plantação 

de arroz. Trabalhou muito, arou, semeou, colheu, e a cada ano a plantação produzia mais arroz. Em 

pouco tempo, o Senhor Palha ficou rico. Mas a riqueza não o modificou. Oferecia sempre arroz aos 

que tinham fome e ajudava todos os que o procuravam. 

Diziam que a sua sorte tinha começado com um fio de palha, mas quem sabe se não terá sido com 

a sua generosidade? 

ATIVIDADE 

 

Agora reflita sobre o conto O SENHOR PALHA. 

 

• Você tem alguma situação em que você foi solidário (a)? 

•  Humilde em ouvir o que tinham a lhe dizer?  

• Conseguiu ser companheiro (a) em um momento delicado em que alguém precisou de ajuda?  

• E neste momento de pandemia.... Como tem sido suas ações dentro da sua casa? Com 

parentes e amigos? Isto tem feito a diferença? 

•  Você tem sido a sorte de alguém? 

• E vocês? Conseguiram lembrar de alguma situação em que foram solidários? 

 

Agora faça você também!!! Registro sua impressão no Diário de Quarentena (ou caderno de 

Português) que você está fazendo. Faça um recado ou mensagem sobre como o 

comportamento/ação de cada um pode modificar uma realidade. 

 

➢ Pense sobre o momento em que vivemos, por exemplo. Como uma ação sua pode facilitar 

viver em afastamento social, sob a ameaça de uma doença desconhecida! 
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Leia o conto abaixo e depois crie uma poesia com no mínimo 8 estrofes/linhas. Ótima oportunidade de 
expressar o que sentimos!!! 

A C R E D I T E -   B R Á U L I O  B E S S A   

Acreditar é ter fé 

naquilo que ninguém prova. 

É dispensar a certeza 

que geralmente comprova. 

Pois a dúvida é uma dívida 

e a conta só se renova. 

Cada “não” que alguém lhe disse 

deu forças pra que surgisse 

um desejo de provar 

que quando a gente tropeça 

se levanta e recomeça 

sem parar de caminhar. 

Acredite em tudo aquilo 

que lhe torna diferente 

em tudo que já passou 

e no que vem pela frente. 

Acredite e seja forte, 

não espere pela sorte, 

não espere por ninguém, 

pois de tanto esperar 

você pode estacionar 

e deixar de ir além. 

Acredite e não se explique 

pois poucos vão entender: 

só se compreende um sonho 

se o sonhador for você. 

Há quem possa lhe animar, 

há quem possa duvidar, 

há quem lhe faça seguir. 

Mas não descuide um segundo 

pois muita gente no mundo 

quer lhe fazer desistir. 

Acredite, pense e faça, 

use sua intuição, 

transforme sonho em suor, 

pensamento em ação. 
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Acredite no improvável, 

acredite no impossível, 

enxergue o que ninguém vê, 

perceba o imperceptível 

e enfrente o que, para muitos, 

parece ser invencível. 

Acredite em você, na força da sua fé, 

nas vezes que você teve 

que remar contra a maré. 

 

Enfrente cada batalha 

sabendo que a gente falha 

e que isso é natural, 

cair pra se levantar, 

aprender pra ensinar 

que o bem é maior que o mal. 

Que primeiro a gente planta 

e só depois vai colher. 

O roteiro é sempre este: 

lutar pra depois vencer. 

E que a arma mais potente 

seja sempre a sua mente 

munida só de bondade. 

Se você não se entregar, 

dá até pra acreditar 

nessa tal humanidade. 

Enfim, acredite em tudo 

que é bom e lhe faz bem. 

Acredite, inclusive, 

no que lhe faz mal também, 

já que, pra se proteger, 

é preciso conhecer 

o que vai se enfrentar. 

Que você nunca se esqueça: 

Não importa o que aconteça 

Não deixe de ACREDITAR! 
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O rico, o pobre e a galinha -    Luís Fernando Veríssimo 

 

 Um rico passa pela entrada de um labirinto e não resiste. Entra. Quer saber o que se esconde 

no centro do labirinto. 

 Talvez seja um tesouro, ou no mínimo uma oportunidade de negócios. É da natureza humana 

querer explorar o desconhecido e é da natureza dos ricos querer ficar mais ricos. Como além de um 

aventureiro e um empreendedor, o rico é um ser racional, vai deixando moedas no caminho, para 

depois voltar pelo mesmo caminho e encontrar a saída do labirinto. No centro do labirinto não há 

nada, só o centro de um labirinto, e quando se vira para começar o caminho de volta, o rico dá com 

o pobre, que chega colocando a última moeda do chão na sua sacola. 

 – Minhas moedas! – Diz o rico. 

 – Suas? Estavam no chão. Vim catando-as pelo caminho. Agora são minhas. Tenho direito a 

um pouco da riqueza do mundo. 

 – Imbecil! Eu as deixei pelo chão para encontrar o caminho de volta, já que sou um ser racional. 

Agora eu não encontrarei a saída. Agora eu vou ficar neste labirinto pelo resto da vida. 

 – "Eu, eu, eu." Você só pensa em você, como todos os ricos. E eu? 

 – Você também está condenado a ficar neste labirinto pelo resto da vida. Culpa da sua 

ganância e da sua burrice. 

 – Outra mania de rico, achar que quem é pobre é burro. Mas eu também sou um ser racional, 

meu caro. Em lugar das moedas, deixei grãos de milho pelo chão, para me guiar de volta à saída do 

labirinto. 

 Os dois preparam-se para sair do centro do labirinto quando dão com uma galinha, bicando o 

último grão de milho. A galinhas passou pela entrada do labirinto, viu os grãos enfileirados no chão e 

também não resistiu. Foi comendo o milho de grão em grão sem deixar nada em seu lugar para 

mostrar o caminho de volta. 

 O rico e o pobre xingam a galinha juntos. Chamam a galinha de irresponsável. De 

inconsequente. O rico diz que entrou no labirinto porque é um aventureiro e um empreendedor, e 

porque é da sua natureza explorar o desconhecido e as oportunidades de enriquecer mais. O pobre 

diz que entrou no labirinto atrás de moedas, mesmo as moedas sendo de outro, porque tem direito a 

um pouco da riqueza do mundo. E a galinha, que só foi atrás de sua fome: 

 E o rico e o pobre passam o resto de suas vidas correndo pelo labirinto atrás da galinha, que, 

como não é um ser racional, nem sabe o que está fazendo ali. 

 O que deve significar alguma coisa. 

ATIVIDADE 

Agora que você leu o conto, gostaria que pensasse e refletisse sobre a seguinte situação. Existem 

diferenças entre os pobres e os ricos. Essas situações possibilitam algumas situações de preconceito. 

Copie as questões e responda no seu caderno. 

1) Você, ou alguém que conhece, já sofreu preconceito devido a classe social? Você já presenciou 

ou viu alguma situação que devido a pessoa ser pobre, foi de alguma forma, discriminada ou 

sofreu preconceito? Conte-nos sua história. Anote isso, pois é importante sabermos as diversas 

formas de discriminação que existem.  

19/06        Hora do conto 3  – Profª Grazi 
 



60 
 

2) Existem outras formas de discriminação? Quais seriam elas? Você conhece? Anote isto, 

principalmente se você sofreu alguma delas.  

3) Por acaso, tem visto nos noticiários, algum tipo, especialmente de preconceito racial aqui no 

Brasil ou em outros países? Escreva onde, como, quando aconteceu.  

4) Você acha correto os ricos tratarem os pobres com desprezo ou preconceito? Você acha que o 

dinheiro dá poder às pessoas de fazerem isso, de tratar de tratar dessas maneiras? Conte-nos. 

5) O que a galinha representa? 

                                   

 Ter fé, esperança são dons do ser humano. Acreditar no melhor mesmo vivendo o pior traz paz e 

renovação para um futuro extraordinário. Ah se pudesse fazer regras, um Estatuto Universal para se 

bem viver, com igualdade entre todos, dignidade e solidariedade sempre...Tem um autor, o Thiago de 

Mello que sonha com uma nova era, uma maneira diferente de se viver permanentemente BEM!  

 

Para quem não conhece... Amadeu Thiago de Mello é um poeta e tradutor brasileiro natural do Estado 

do Amazonas, é um dos poetas mais influentes e respeitados no país, reconhecido como um ícone da 

literatura regional. Tem obras traduzidas para mais de trinta idiomas 

 

OS ESTATUTOS DO HOMEM - THIAGO DE MELLO 

(Ato Institucional Permanente) - A Carlos Heitor Cony 

 

Artigo I. 

Fica decretado que agora vale a verdade. 

que agora vale a vida, 

e que de mãos dadas, 

trabalharemos todos pela vida verdadeira. 

 

Artigo II. 

Fica decretado que todos os dias da semana, 

inclusive as terças-feiras mais cinzentas, 

têm direito a converter-se em manhãs de domingo. 

 

Artigo III. 

Fica decretado que, a partir deste instante, 

haverá girassóis em todas as janelas, 

que os girassóis terão direito 

a abrir-se dentro da sombra; 

e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, 

abertas para o verde onde cresce a esperança. 

porque a verdade passará a ser servida 

antes da sobremesa. 

Artigo IV. 

Fica decretado que o homem 

não precisará nunca mais 

duvidar do homem. 

Que o homem confiará no homem 

como a palmeira confia no vento, 

como o vento confia no ar, 

como o ar confia no campo azul do céu. 

 

Parágrafo Único: 

O homem confiará no homem 

como um menino confia em outro menino. 

 

Artigo V. 

Fica decretado que os homens 

estão livres do jugo da mentira. 

Nunca mais será preciso usar 

a couraça do silêncio 

nem a armadura de palavras. 

O homem se sentará à mesa 

com seu olhar limpo 

porque a verdade passará a ser servida 

antes da sobremesa. 
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Artigo VI. 

Fica estabelecida, durante dez séculos, 

a prática sonhada pelo profeta Isaías, 

e o lobo e o cordeiro pastarão juntos 

e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. 

 

Artigo VII. 

Por decreto irrevogável fica estabelecido 

o reinado permanente da justiça e da claridade, 

e a alegria será uma bandeira generosa 

para sempre desfraldada na alma do povo. 

 

Artigo VIII. 

Fica decretado que a maior dor 

sempre foi e será sempre 

não poder dar-se amor a quem se ama 

e saber que é a água 

que dá à planta o milagre da flor. 

 

Artigo IX. 

Fica permitido que o pão de cada dia 

tenha no homem o sinal de seu suor. 

Mas que sobretudo tenha sempre 

o quente sabor da ternura. 

 

Artigo X. 

Fica permitido a qualquer pessoa, 

a qualquer hora da vida, 

o uso do traje branco. 

 

Artigo XI. 

Fica decretado, por definição, 

que o homem é um animal que ama 

e que por isso é belo. 

muito mais belo que a estrela da manhã. 

                                                                      ATIVIDADE 

Agora, anote as perguntes e responda no seu caderno de Língua Portuguesa ou Diário de Quarentena.  

1) O que há de pior no mundo?    

2) E o que há de melhor ? 

3) Se pudesse mudar o mundo, quais seriam seus decretos? 

4) Como você deixará o mundo melhor para quem ama ou para quem está por vir ? 

Quem gostou deste conto???  Espero que ele sirva de reflexão para vocês e mostre-o para outras 

pessoas. Isto ajuda as pessoas a se sentirem mais esperançosas e confiantes.  

Artigo XII. 

Decreta-se que nada será obrigado nem 

proibido. 

tudo será permitido, 

inclusive brincar com os rinocerontes 

e caminhar pelas tardes 

com uma imensa begônia na lapela. 

 

Parágrafo único: 

Só uma coisa fica proibida: 

amar sem amor. 

 

Artigo XIII. 

Fica decretado que o dinheiro 

não poderá nunca mais comprar 

o sol das manhãs vindouras. 

Expulso do grande baú do medo, 

o dinheiro se transformará em uma 

espada fraternal 

para defender o direito de cantar 

e a festa do dia que chegou. 

 

Artigo Final. 

Fica proibido o uso da palavra liberdade. 

a qual será suprimida dos dicionários 

e do pântano enganoso das bocas. 

A partir deste instante 

a liberdade será algo vivo e transparente 

como um fogo ou um rio, 

e a sua morada será sempre 

o coração do homem. 

 

Santiago do Chile, abril de 1964 
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Em um momento tão delicado como o que estamos vivendo, é difícil não se sentir triste, angustiada, 

nervoso. Por isso, o grupo de professoras e professores resolveu que poderia ser legal a gente 

meditar juntos.  

Meditar não é ficar com a cabeça vazia. Deixar de pensar. Eu não consigo. Alguém aí já conseguiu?  

Meditar é ficar atenta aos pensamentos sem se apegar a eles, conseguir se observar, prestar atenção 

às sensações corporais. Tudo bem se você se achar inquieto, agitado. Meditar é possível para todas 

as pessoas.  

Topa tentar comigo? 

Se estiver se sentido à vontade para experimentar, veja se pode se sentar com as costas apoiadas 

em algum lugar. Encosto de uma cadeira, uma parede. Se for mais confortável para você, não se 

apoie em nada. O importante é que as costas fiquem eretas, sem estarem tensas. Gosto de imaginar 

que estou encostada em uma árvore. O que quero sugerir é que você pode meditar em qualquer 

lugar e a qualquer momento. Se for colocando muitas condições para iniciar é provável que desanime. 

O mais importante é se manter tentando. Onde quer que seja, sua árvore pode ser plantada e 

florescerá. 

Manter o foco na respiração é umas das principais ferramentas da meditação. Lembre-se, os 

pensamentos não vão parar, mas você não precisa se misturar a eles, para isso veja se pode prestar 

atenção à sua respiração. Ela será nossa âncora. Pense numa âncora de barco. É aquilo que o 

segura, que o mantém firme. Fique relaxada e ao mesmo tempo alerta.  

➢ PEÇA PARA ALGUÉM IR LENDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

➢ Vamos começar com os olhos abertos, sem precisar se concentrar em nada.  Agora faça uma 

respiração profunda. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca.  No início faça isso de forma 

alta para que possa ouvir sua respiração. Somente agora no início. Puxe o ar pelo nariz e solte 

o ar pela boca. Na próxima vez em que soltar o ar, veja se pode fechar seus olhos. Preste 

atenção ao ambiente. Quando se sentir à vontade perceba seu corpo. Preencha o corpo com 

sua presença. Habite o corpo nesse momento. Veja se pode agora focar sua atenção na 

respiração. Procure perceber os movimentos que seu corpo faz ao respirar. Observe o ar 

entrando e saindo de seu corpo. Então escolha alguma parte de seu corpo e passe a observar 

o processo de respirar a partir desse ponto. Tudo bem se estiver com dificuldade. Imagine uma 

parte de seu corpo respirando e tudo ficará mais suave e fácil. Se algum som, pensamento ou 

qualquer outra coisa chama sua atenção, tudo bem. Assim que perceber que você se foi, 

gentilmente volte a atenção para a respiração, sua âncora. Faça isso quantas vezes forem 

necessárias. Continue tentando. Se prepare para concluir esta prática. Se quiser respire 

profundamente e quando quiser, termine a prática.  

➢ Como se sentem? O que foi mais desafiador? Que tal anotar suas sensações em um caderno?  
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PARA RELEMBRAR: 

Meditar não é ficar com a cabeça vazia, deixar de pensar.  Meditar é ficar atenta aos pensamentos 

sem se apegar a eles, conseguir se observar, prestar atenção às sensações corporais.  

Tudo bem se você se achar inquieto, agitado. Meditar é possível para todas as pessoas. Se você 

exercita sua capacidade de meditar, a cada dia você aumenta sua capacidade de estar em um estado 

chamado de consciência plena. 

➢ Vamos juntos? Peça alguém para ir lendo as minhas instruções para que você possa fazer 

esse exercício de meditação. 

Se estiver se sentido à vontade para experimentar, veja se pode se sentar com as costas apoiadas 

em algum lugar. Encosto de uma cadeira, uma parede. Se for mais confortável para você, não se 

apoie em nada. O importante é que as costas fiquem eretas, sem estarem tensas. Gosto de imaginar 

que estou encostada em uma árvore. O que quero sugerir é que você pode meditar em qualquer 

lugar e a qualquer momento. O mais importante é se manter tentando. 

Você já encontrou sua árvore? Manter o foco no nosso corpo é uma ferramenta importante da 

meditação.  Lembre-se, os pensamentos não vão parar, mas você não precisa se misturar a eles, 

pausa para isso veja se pode prestar atenção à sua respiração e ao seu corpo. Pausa eles serão 

nossa âncora. Pense numa âncora de barco. É aquilo que o segura, que o mantém firme.  

Fique relaxada e ao mesmo tempo alerta.  

Para tudo que você está fazendo e puxe o ar profundamente. Veja se pode respirar profundamente 

por três vezes. Puxe o ar pelo seu nariz e solte pela sua boca. Agora feche seus olhos e coloque uma 

das mãos em sua barriga. Ao puxar o ar, sua barriga fica estufada e ao soltar o ar sua barriga se 

encolhe. Pausa.  Agora, puxe e solte o ar pelo nariz e perceba o movimento que sua barriga faz 

durante a respiração. Estar com uma das mãos apoiadas na barriga irá te ajudar a manter o foco na 

respiração e ao seu corpo. Ao inspirar sua barriga se enche e ao soltar o ar você sente todo 

movimento de relaxamento que ocorre no corpo.  

Toda vez que soltar o ar procure sentir os pontos do seu corpo que tocam o lugar no qual você está 

sentada. Perceba onde sente maior pressão. Perceba se há algum desconforto. Perceba em qual 

parte do corpo você sente uma leveza. Pausa. Agora escolha uma parte do seu corpo que está 

tocando a superfície na qual está apoiado e imagine que está respirando lá. Foque sua atenção nesse 

lugar. Essa sensação do contato será nossa âncora. É um lugar de certeza da mente. Ela sempre 

estará aí e ela não muda. Não importa o quão intenso estejam os pensamentos em nossa cabeça. 

Não importa o tamanho das emoções que passam pelo seu corpo. Você pode confiar que elas vem 

e elas passam. Todas as vezes que você se pegar pensando em outra coisa ou se foi levada pelas 

emoções, tudo bem. Não há nenhum problema. Tudo o que você tem que fazer é voltar gentilmente 

para sua âncora, aquele ponto de apoio, para a sensação de contato. O foco nesse ponto de apoio 

afastará a turbulência da mente. Você pode repetir para você mesmo: “é só um pensamento, eu deixo 

que ele passe” e volte novamente para sua âncora. Ela nos levará para um lugar seguro, confiável 
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que existe no nosso corpo.  

Voltando agora a atenção para o ambiente. Ouça os sons. Então suavemente abra seus olhos.  

Tenha a convicção e mantenha a certeza que este porto seguro está com você! 

➢ Como se sentem? O que foi mais desafiador? Que tal anotar suas sensações em um 

caderno? 

 

Nas duas últimas semanas trabalhamos com a atenção plena na respiração. Hoje vamos conhecer 

uma técnica chamada escaneamento corporal.  

Antes vou retomar algumas ideias importantes.  

Meditar não é ficar com a cabeça vazia, deixar de pensar.  Meditar é ficar atenta aos pensamentos 

sem se apegar a eles, conseguir se observar, prestar atenção às sensações corporais.  

Tudo bem se você se achar inquieto, agitado. Meditar é possível para todas as pessoas. Se você 

exercita sua capacidade de meditar, a cada dia você aumenta sua capacidade de estar em um estado 

chamado de consciência plena. 

➢ Vamos juntos? Peça alguém para ir lendo as minhas instruções para que você possa fazer 

esse exercício de meditação. 

Se estiver se sentido à vontade para experimentar, veja se pode se sentar com as costas apoiadas 

em algum lugar. Encosto de uma cadeira, uma parede. Se for mais confortável para você, não se 

apoie em nada. O importante é que as costas fiquem eretas, sem estarem tensas. Gosto de imaginar 

que estou encostada em uma árvore. O que quero sugerir é que você pode meditar em qualquer 

lugar e a qualquer momento. O mais importante é se manter tentando. 

Você já encontrou sua árvore? Cada momento foque se atenção em uma pequena parte do seu 

corpo. Recomendo a seguinte ordem: 

• Dedos dos pés esquerdo, pé esquerdo,  

• Dedos do pé direito, pé direito, 

• Batata das pernas, 

• Coxas, 

• Área do glúteo, 

• Parte baixa da barriga, 

• Parte alta da barriga, 

• Dedos da mão esquerda,  

• Mão esquerda, 

Agora atente-se para a parte do seu corpo que te chama mais atenção. Respire lá por alguns 

momentos. Ouça os sons do ambiente. Lentamente mexa os dedos dos pés, das mãos, respire e 

delicadamente abra seus olhos. 

➢ Como está se sentindo? Registre no seu caderno. 
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• Ombros  

• Pescoço 

• Queixo 

• Boca 

• Nariz 

• Olhos 

• Testa 

• Couro 

cabeludo 
 

• Ante braço esquerdo, 

• Braço esquerdo. 

• Volte para os dedos 

da mão direita  

• Mão direita 

• Antebraço direito 

• Antebraço direito 

 
 



66 
 

 

Que tal meditar por alguns minutos? Antes alguns lembretes importantes: 

Meditar não é ficar com a cabeça vazia, deixar de pensar.  Meditar é ficar atenta aos pensamentos 

sem se apegar a eles, conseguir se observar, prestar atenção às sensações corporais.  

Meditar é possível para todas as pessoas. Se você exercita sua capacidade de meditar, a cada dia 

que passa você aumenta sua competência de permanecer em um estado chamado de consciência 

plena. 

Na atividade anterior experenciamos a técnica do escaneamento corporal. O convite foi para estar 

atenta a cada pequena parte do corpo. Ao longo dessas quatro semanas várias pessoas relataram 

sensação de relaxamento após as meditações e algumas até disseram que sentem vontade de dormir.  

Pois bem, não é a intenção que peguemos no sono ao meditar. Sabe por que? Meditar é exercitar 

nossa capacidade de estar em estado de atenção plena e quando dormimos é como se desligássemos 

esse “botão”. Então, a proposta hoje será um desafio. Ao invés de se sentar, vamos nos deitar.  

 

➢ Vamos juntos? Peça alguém para ir lendo as minhas instruções para que você possa fazer 

esse exercício de meditação. 

Escolha um lugar seguro, confortável no qual você possa se deitar de barriga para cima. Quando nos 

deitamos a temperatura corporal pode abaixar e não é incomum sentirmos um pouco de frio. Então se 

por possível para você coloque roupas que te aqueçam delicadamente e deite-se em uma superfície 

que não seja fria.  

Deixe suas pernas esticadas, os calcanhares encontrados no chão. Os braços e mãos devem repousar 

ao lado do corpo. Toda a extensão de sua coluna do bumbum ao pescoço deve estar apoiada, 

confortavelmente, não chão. 

Leve alguns instantes para encontrar uma posição confortável... e quando estiver pronta respire 

profundamente por três vezes, ainda com os olhos abertos. Inspire pelo nariz e expire pela boca (3x) 

Agora delicadamente feche seus olhos e continue a respirar. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz. 

Perceba que seu corpo sabe como respirar. Você não precisa se esforçar... somente observar seu 

corpo enquanto respira. Não controle o ritmo da respiração. Se solte, deixe a respiração acontecer 

naturalmente.  

Agora coloque sua atenção em todas as partes do seu corpo que estão apoiadas no chão. Comece 

pela cabeça...sinta a área dos ombros... a coluna, seu glúteo... suas pernas, seus pés.  

Sinta o pressão que seu corpo faz na superfície e a pressão que a superfície faz no seu corpo. 

Você consegue identificar algum ponto que está mais tenso, dolorido? Pois bem, foque neste ponto e 

coloque toda sua atenção nele. Identifique o que esta tensão e/ou sensação quer te comunicar. Quais 

são as sensações? Formigamento, contração, rigidez, tristeza, raiva, alívio, alegria.  

Independente de qual for sua sensação permite com que ela aconteça. Respire. Acolha seu corpo.  

Agora ficarei em silêncio por alguns segundos para que você possa ficar a sós com você mesmo.  

Lentamente vá prestando atenção aos sons do ambiente. Mexa delicadamente os dedos dos pés, 

agora os dedos das mãos. Respire uma vez profundamente e quando se sentir pronta, abra bem 

devagar seus olhos.  

➢ Como está se sentindo? Faça o registro da sua experiência no seu caderno. 

22/06        Hora da meditação  – Profª Marina 
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Assista o vídeo ao lado e leia o texto abaixo. Caso não consiga 

assistir o vídeo, responda baseado somente no texto. 

 

TEXTO I 

VOCÊ PRECISA SABER. 

Epicteto, foi um filosofo grego que viveu grande parte de 

sua vida em Roma como escravo, há quase 2000 anos. Durante 

sua vida como escravo, mesmo em situações extremas 

conseguia valorizar o conhecimento e manter a sua mente livre: 

“não devemos acreditar nos muitos que dizem que somente as 

pessoas livres devem ser educadas. Deveríamos antes acreditar que somente as pessoas educadas serão 

livres”. Foi um dos precursores do estoicismo, filosofia que busca a felicidade e uma boa vida, apesar das 

adversidades encontradas. 

Um outro homem escravizado importante foi Frederick Bailey (Douglas) (1818-1895) que viveu nos 

Estados Unidos e, sendo filho de uma escrava, já nasceu condenado. Quando Bailey fez 10 anos foi vendido 

por seu dono, saindo do campo e indo para a cidade. Lá, vendo os filhos do casal indo para a escola e, muito 

curioso e inteligente, queria muito aprender. Começou a aprender as primeiras letras, sendo ensinado pela 

esposa de seu dono. Nessa época era proibido o conhecimento aos escravizados. Foi ai que começou a 

perceber que o caminho para a sua liberdade seria a educação, o conhecimento. 

Como lhe era negado esse conhecimento em escolas, principalmente naquela parte dos Estados 

Unidos em que vivia, fugiu para uma região no Norte dos estados Unidos onde a escravidão era proibida. 

Livre, de uma forma autodidata, foi construindo o seu saber. 

Sendo agora homem livre, arranjou emprego, família, dando continuidade a sua aprendizagem. 

Participava ativamente de grupos de discussão, sendo um ótimo orador, eloquente e bom comunicador. 

Construindo a sua fama de homem letrado, de grande saber. 

Em 1860 foi consultor de Abraão Lincoln, presidente americano, sendo ativo durante a assinatura da 

abolição da escravidão em todos os Estados Unidos. Considerado um grande orador, intelectual, pensador, 

líder político. 

O que observamos tanto em Epicteto quanto em Frederick Douglas é que eles somente se tornaram 

livres quando conseguiram fugir da ignorância, através do conhecimento. O escravo deve permanecer 

ignorante para continuar submisso. 

Atualmente estamos vivendo em uma situação muito difícil de isolamento, devido à Covid-19, não 

podendo ir nas escolas. O conhecimento formal foi interrompido. Isto é muito ruim, porém, não devemos 

permanecer na ignorância. É muito importante que consigamos nos livrar da escravidão da ignorância. Se 

ficarmos ignorantes, seremos escravizados por ela. 

Não deixe de procurar conhecimento, apesar das escolas estarem fechadas. Hoje somos 

bombardeados por muitas informações, sendo a maioria de pouca valia. Devemos filtrá-las, analisá-las e a 

partir daí, construir o nosso conhecimento. 

O caminho para nos libertar dessa situação é o conhecimento. 

08/07 Você sabia? Profº Rômulo 
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TEXTO II 

Escravidão na Antiguidade e na Era Moderna 

Na antiguidade clássica greco-romana (800 a.C – 500 d.C.), os escravos constituíam-se na mão- de-obra 

principal que sustentava a economia. Os escravos eram propriedade do Estado e usados para cultivarem 

terras do próprio Estado ou em grandes obras na cidade (templos, diques, canais, etc.). 

Não se tratavam somente de negros, o comum era encontrar-se escravos brancos, prisioneiros de guerras. 

Os gregos e romanos já conheciam os negros de suas campanhas de conquistas no Norte da África e 

usavam alguns como escravos, mas não era a regra. Sabe-se que em Roma haviam escravos domésticos, 

alguns até letrados e eram usados na educação das crianças do lar. 

Na Idade Moderna (1453 – 1789), a doutrina católica fomentará a crença na superioridade intelectual e até 

espiritual do branco europeu frente ao negro, difundindo-se até que os negros não eram dotados de alma. 

A expansão marítima e comercial europeia promoverá a conquista de vastos continentes que serão 

transformados em Colônias e explorados economicamente com o uso da mão-de -obra escrava africana, 

cujas matérias-primas e manufaturas serão destinadas ao mercado externo (principalmente europeu) para 

enriquecer as Metrópoles. Os escravos serão principalmente propriedade privada de particulares (no caso, 

comerciantes e senhores de engenho). 

Em ambos os períodos históricos os escravos eram excluídos do direito à cidadania. 

 
 

Façam, no caderno de história, os exercícios de fixação abaixo: 

 
 

1) Dê o  significado/  conceito das palavras abaixo: -Estado, -fomentar, -Colônia, -metrópole, - 

manufatura, -cidadania. 

2) Quem foi Epicteto? Conte um pouco de sua história. 

3) Como era a escravidão no mundo antigo? Cite datas. 

4) Como era a escravidão no mundo moderno? Cite datas. 

5) Quem foi Frederick Bailey ( Douglass)? Conte um pouco de sua história. Cite datas. 

6) Por que os escravos devem permanecer ignorantes, sem estudos e conhecimento? 

7) De acordo com o filósofo Epicteto e o professor Pedro, qual é o caminho para a liberdade? Como 

chegaremos nele? 
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Copie a curiosidade decifrada no 

seu caderno de língua Portuguesa 
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Leia o texto e responda as questões 1 a 5: 

A questão do trabalho no Brasil 

Trabalho infantil é aquele realizado por menores de 16 anos. A lei brasileira só permite que um jovem 

trabalhe a partir dos 14 anos como aprendiz da futura profissão. Apesar dessa determinação legal, o Brasil 

é um dos países da América Latina que mais exploram o trabalho infantil. 

A pobreza das famílias é o principal fator que leva as crianças a abandonar a escola e começar a trabalhar. 

Nas cidades é comum ver meninas e meninos trabalhando como vendedores ambulantes, lavadores de 

carros, coletores nos lixões, engraxates, empregados domésticos, pedreiros, etc. O trabalho infantil deve ser 

combatido, porque as crianças e os jovens acabam privados dos direitos da infância, como o lazer, e 

interrompem os estudos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) esforçaram-se para erradicar o trabalho infantil em todo o mundo e foram 

bem-sucedidos na maioria dos países ricos. 

A participação da mulher no mercado de trabalho formal manteve-se relativamente pequena até a Segunda 

Guerra Mundial. O aumento do nível de escolaridade e a queda da taxa de fecundidade tornaram possível 

a expansão da força de trabalho feminina. O principal motivo que leva grande parte dessas mulheres a 

trabalhar fora é a necessidade de participar do sustento da família. 

Nos últimos anos, os homens têm participado mais nas tarefas domésticas. No entanto, essas mudanças 

são lentas. Grande parte das mulheres ainda tem dupla jornada de trabalho, isto é, além de ter o emprego 

fora de casa, também tem de fazer todo o serviço doméstico (cozinhar, lavar, passar, limpar) de sua própria 

casa. A dupla jornada de trabalho é ainda mais frequente entre mulheres que cuidam da casa e dos filhos 

sozinhas. 

O trabalho informal é aquele no qual o trabalhador não tem a carteira de trabalho assinada por um 

empregador e não está protegido pela regulamentação dos órgãos governamentais. Os trabalhadores 

informais exercem atividades rurais na construção civil, em oficinas, lojas, fábricas e no setor de transporte. 

O excesso de burocracia tem sido apontado como o fator que contribui para a informalidade, já que 

desestimula muitas iniciativas de criação de vagas formais de emprego. A principal medida para combater o 

trabalho informal é o estimulo ao crescimento econômico, que leva as empresas a investirem e contratarem 

trabalhadores com carteira assinada. 

 

1) A participação da mulher no mercado de trabalho formal manteve-se relativamente pequena até quando? 

 
2) Qual é o fator que tem contribuído para a informalidade? 

 
3) Dê o significado de: a) OIT: b) UNICEF: 

 
4) O trabalho infantil é: 

a) O principal fator que leva as crianças a abandonar a escola e começar a trabalhar. 

b) O estimulo ao crescimento econômico, que leva as empresas a investirem e contratarem trabalhadores 

com carteira assinada. 

c) Aquele realizado por menores de 16 anos. 

d) Aquele realizado a partir dos 14 anos como aprendiz da futura profissão. 

01/07 Geografia em ação – Profº Nísio 
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5 ) Coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas: 

 
A) ( ) A pobreza das famílias é o principal fator que leva as crianças a abandonar a escola e começar a 

trabalhar. 

B) ( ) A lei brasileira não permite que um jovem trabalhe a partir dos 14 anos como aprendiz da futura 

profissão. 

C) ( ) O trabalho infantil deve ser combatido, porque as crianças e os jovens acabam privados dos direitos 

da infância, como o trabalho. 

D) ( ) Nos últimos anos, os homens tem participado menos das tarefas domésticas. 

E) ( ) A dupla jornada de trabalho é menos presente entre mulheres que cuidam da casa e dos filhos 

sozinhas. 

F) ( ) O trabalho informal é aquele no qual o trabalhador não tem a carteira de trabalho assinada por um 

empregador e não está protegido pela regulamentação dos órgãos governamentais. 

 
Observe o mapa e responda: 

6) O mapa do Brasil foi divido em 

quantas regiões? 

 
7) Qual é o titulo principal do mapa é: 

a) O trabalho infantil no Brasil 

b) Trabalho infantil brasileiro 

c) Onde estão as crianças 

trabalhadoras 

d) Trabalho infantil no Brasil 

 

8) Qual é a região do Brasil que mais 

tem trabalho infantil? 

 
9) As Regiões Sul e a Sudeste 

possuem juntas quantos por cento do 

trabalho infantil no Brasil? 

 

 
Observe a charge e responda: 

 

10) A charge ao lado representa: 

 

a) A pobreza das famílias 

b) A dupla jornada de trabalho da mulher 

c) O trabalho infantil 

d) O excesso de burocracia 
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Resolva os desafios no seu caderno de Matemática. 

 

1) Quantos patinhos são necessários para equilibrar a balança com o crocodilo bebê? 
 

 

Explique seu raciocínio. 

 

2) Quando a formiguinha sai de sua casa e caminha 3 quadradinhos na direção →, depois 3 quadradinhos 

na direção ↑ , depois 3 quadradinhos na direção → e finalmente um quadradinho na direção ↑ , ela 

chega até a joaninha. 

 

 
Em vez disso, se ela caminhar 2 para →, 2 para ↓ , 3 para →, 3 para ↑ , 2 para → e finalmente 2 para 

↑ , a qual animal ela chegará? 

 
3) Escreva os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um em cada quadrado na figura ao 

lado, de modo que a conta esteja correta. Qual algarismo deverá ser escrito 

no quadrado cinza? 

01/07 Matemática  –  Profº  Fausto 



13  

4) Paula atira dardos no alvo ao lado e soma os pontos obtidos em cada lançamento. Se o dardo cair 

fora do círculo, o número de pontos é zero. Se ela atirar dois dardos, qual dos números abaixo 

NÃO poderá ser a soma dos pontos? 

 
a) 60 

b) 70 

c) 80 

d) 90 

e)100 

 
Explique o seu raciocínio. 

 

5) Na adição ao lado, alguns algarismos foram substituídos pelo símbolo ∗. Qual é a soma dos 

algarismos substituídos? 

 

 

 
6) Raul participou de uma corrida de karts de cinco voltas. Os instantes em que Raul voltou ao ponto 

de partida estão assinalados na tabela ao lado. Qual das voltas teve o menor tempo? 

 

 
Explique o seu raciocínio. 

 

7) O relógio digital de Belinha está com defeito. Os três traços horizontais no último digito à direita 

não aparecem. Belinha estava consultando o relógio, quando o mostrador passou da posição à 

esquerda para a posição à direita, conforme figura. Nesse segundo instante, qual era o horário? 

 

 
Fonte: Canguru Brasil 2014 – Nível PE 
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➢ A figura azul não tem vértices. 

➢ A figura com 3 lados é vermelha 
 
 

2) As esferas abaixo serão reordenadas. Você consegue descobrir a nova sequência a partir das dicas 

a seguir? 

➢ O quadrado ocupa a posição central. 

➢ O hexágono está a duas esferas a direita do 
quadrado. 

➢ O círculo está ao lado apenas de outra esfera, e não é o triângulo. 

Desenhe a sequência correta em seu caderno. 

3) As estrelas ao lado serão reordenadas. Você 

consegue descobrir a nova sequência a partir das 

dicas a seguir? 

➢ Os formatos vermelhos estão lado a lado; os 

amarelos não. 

➢ O formato do alto é um círculo vermelho. 

➢ Na base, o quadrado amarelo está à direita do 

desenho azul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Descubra a cor de cada figura: 

Use as cores azul, vermelho e amarelo para colorir as figuras planas abaixo 

sabendo que: 

➢ O pentágono não é azul nem vermelho. 
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Algumas dicas: 

Olá queridos alunos, espero que tenham 

gostado dos desafios. Eles foram 

baseados nos desafios da Revista 

Ginástica Cerebral, volumes 1 e 2. 

Até o próximo desafio !!! 

Juliana 

Desenhe a sequência correta em seu caderno. 

 
4) Os círculos abaixo serão reordenados. Você consegue descobrir a 

nova sequência a partir das dicas a seguir? 

➢ A fileira de baixo tem a soma total 16. 

➢ O círculo 2 está tocando o 10, mas não o 4 ou 3. 

➢ O círculo 3 está imediatamente à esquerda do círculo 6. 

Desenhe a sequência correta em seu caderno. 

 

5) Os azulejos abaixo serão reordenados.Você consegue descobrir a nova sequência a 

partir das dicas a seguir? 

➢ A soma dos dois números do meio é 6. 

➢ O número 5 fica imediatamente à esquerda do 

número 6. 

➢ Os dois números à esquerda têm a mesma soma 

dos da linha de baixo. 

Desenhe a sequência correta em seu caderno. 
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Olá turma! 

 

 
No início do semestre estudamos um pouco sobre a importância da pratica regular de 

atividades físicas e de uma alimentação balanceada para a manutenção da saúde. Para 

entender melhor como é importante a boa alimentação para nossa saúde, faremos como 

atividade a construção de uma pirâmide alimentar, identificando os grupos de alimentos 

e o papel de cada um em nosso organismo. 
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Fonte: todamateria.com.br - Na Pirâmide Alimentar os alimentos são classificados em oito grupos: 

Grupo 1: Carboidratos 

Representa a base da pirâmide, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem 

consumidos os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. O consumo na forma integral é 

recomendado pelo número de fibras, vitaminas e minerais que deixam essa absorção mais lenta. As 

principais fontes de carboidrato são: arroz, pão, batata, massa, mandioca, cereais, etc. 

Grupo 2: Verduras e Legumes 

As verduras e legumes são fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle e 

funcionamento do nosso organismo. O consumo de verduras e legumes melhora o hábito intestinal. 

Alguns alimentos deste grupo são: brócolis, couve, repolho, abobrinha, etc. 

Grupo 3: Frutas 

As frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas 

e minerais. A frutose (açúcar da fruta) aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Alguns 

exemplos de frutas são: abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola, etc. 

Grupo 4: Leite e derivados 

Localizado na parte intermediária da pirâmide, o leite e seus derivados são uma excelente fonte de 

cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dos dentes. Além disso, também fornecem 

proteínas ao organismo. Os principais alimentos deste grupo são: queijo, leite, iogurtes, etc. 

Grupo 5: Carnes e Ovos 

Assim como os leites e derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a 

fonte de proteína de origem animal. Os alimentos deste grupo têm como característica serem ricos em 

ferro e vitaminas B6 e B12, prevenindo anemias. Os principais alimentos deste grupo são: peixe, 

frango, carne, ovos, etc. 

Grupo 6: Leguminosas e oleaginosas 

As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína 

vegetal. Também são excelentes fontes de fibras.Compõem esse grupo: feijão, soja, lentilha, grão de 

bico, castanhas etc. 

Grupo 7: Óleos e Gorduras 

Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos deste grupo são fontes de energia 

e são responsáveis pelo transporte de vitaminas do complexo. B. São ricos em calorias e seu consumo 

deve ser controlado. São alimentos desse grupo: azeite, manteiga, óleo de soja, etc. 

Grupo 8: Açúcares e Doces 

Dividindo o topo da pirâmide alimentar, estão os açúcares e doces. São alimentos ricos em 

carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser 

moderado. Os alimentos que compõem esse grupo são: açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, etc. 

14/07 – Educação Física – Profªº Nelson 
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Alimentação na ajuda contra o Coronavírus (COVID-19) 

28 DE MAIO DE 2020 - IOP( Instituto de Oncologia do Paraná) 

• O que é o Coronavírus ou COVID-19? 

O Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 

coronavírus foi descoberto em 31/12/19, após casos registrados na China, provocando a doença 

chamada de coronavírus (COVID-19). 

• Como hábitos de vida e alimentares podem ser seus aliados na prevenção neste momento 

de pandemia? * 

A prevenção com alimentação saudável, hidratação adequada, atividade física, segurança 

alimentar e horas adequadas de sono auxilia no fortalecimento da imunidade e dá ao organismo 

maiores chances de lutar e se proteger contra o vírus. Ainda não é possível comprovar que exista 

um alimento específico ou uma conduta nutricional que combata a contaminação, mas é de extrema 

importância o autocuidado e a manutenção do estado de saúde. 

Após ler o texto acima, copie as perguntas no caderno de Educação Física e responda as questões: 

1) Quais são os oito grupos que compõem a pirâmide alimentar? 

2) Cite quatro exemplos de alimentos: 

a) Energéticos: b) Reguladores: c) Construtores: d) Energéticos extras: 

 
3) Os alimentos construtores pertencem a quais grupos da pirâmide alimentar? 

➢ Leia a reportagem abaixo: 
 

4) Copie no caderno as orientações abaixo para uma alimentação saudável. 

Orientações para uma alimentação saudável: 

➢ Evite fast-food e opte por comidas caseiras. O preparo do alimento é uma forma de produção 

sustentável. 

➢ Aumente o consumo de alimentos naturais como frutas, verduras e carnes. 

➢ Reduza os alimentos processados e em conserva, como enlatados e defumados. 

➢ Evite consumir alimentos ultra processados como biscoitos, refrigerantes, hambúrgueres 

congelados, nuggets e outros industrializados. 

➢ Faça a ingestão de no mínimo 2 litros de água ao dia. 

➢ Tenha o hábito de mastigar bem os alimentos para facilitar a digestão. 

➢ Evite comer grandes quantidades de alimentos e lembre-se o importante é a qualidade e não 

a quantidade. 

5) Quais dessas orientações citadas acima você tem seguido no seu dia-a-dia? 

6) Anote no seu caderno quais alimentos dois 8 grupos apresentados no texto inicial você: 

a) consome diariamente na sua casa: b) Nunca comeu: c) Não gosta de comer: 
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Significado de Paródia 

 
Paródia consiste na recriação de uma obra já existente, a partir de um ponto de vista 

predominantemente cômico. Além da comédia, a paródia também pode transmitir um teor  

crítico, irônico ou satírico sobre a obra parodiada, através de alterações no texto ou imagem do 

produto original, por exemplo. 

 
Por norma, as paródias são utilizadas como ferramentas para discutir assuntos polêmicos, mas de 

modo descontraído e menos tenso. Uma paródia pode ser feita a partir de um poema, uma música, 

um filme, uma peça teatral e etc. 

 

Estamos vivendo um momento em que é preciso sensibilização e conscientização de todos nós para 

cuidados uns com outros. 

Todos nós somos agentes de socialização de informações relacionadas ao coronavírus. 

Vamos estimular familiares, amigos e colegas de escola sobre a importância do distanciamento, do 

uso de máscara e da higienização das mãos na prevenção da disseminação do vírus causador da 

doença COVID-19. 

➢ Para fazer isso, você irá criar uma paródia a partir de alguma música conhecida. Crie letras a 

respeito do COVID -19. Escrever a letra no seu caderno de Arte. 
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A beleza se expressa em formas simples e em todo lugar. A natureza nos traz as mais belas obras da 

criação e nos apresenta o que é belo de maneiras diversas: em plantas, animais, na dança do vento, 

no calor do sol e no frescor da chuva. 

Há ainda as belezas humanas: dançar, recriar, cantar, inventar, compor, escrever e tantas outras 

coisas com simplicidade ou complexidade. 

A diversidade vai aparecendo à medida que se vive e a percebe em volta, e assim, notam-se pessoas 

diferentes, povos e costumes diferentes. E é por isso que, a cultura indígena tem muito a ensinar e 

mostrar de como respeitar a natureza e suas riquezas e ensinamentos. 

O autor brasileiro, João Anzanello Carrascoza, escreve crônicas e contos e ele recontou esta lenda... 

A dança do arco-íris 

O espetáculo da natureza na visão dos índios 

Lenda indígena recontada por João Anzanello Carrascoza. 
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Há muito e muito tempo, vivia sobre uma planície de nuvens uma tribo muito feliz. Como não havia 

solo para plantar, só um emaranhado de fios branquinhos e fofos como algodão-doce, as pessoas se 

alimentavam da carne de aves abatidas com flechas, que faziam amarrando em feixe uma porção dos 

fios que formavam o chão. De vez em quando, o chão dava umas sacudidelas, a planície inteira 

corcoveava e diminuía de tamanho, como se alguém abocanhasse parte dela. 

Certa vez, tentando alvejar uma ave, um caçador errou a pontaria e a flecha se cravou no chão. Ao 

arrancá-la, ele viu que se abrira uma fenda, através da qual pôde ver que lá embaixo havia outro 

mundo. Espantado, o caçador tampou o buraco e foi embora. Não contou sua descoberta a ninguém. 

Na manhã seguinte, voltou ao local da passagem, trançou uma longa corda com os fios do chão e 

desceu até o outro mundo. Foi parar no meio de uma aldeia onde uma linda índia lhe deu as boas- 

vindas, tão surpresa em vê-lo descer do céu quanto ele de encontrar criatura tão bela e amável. 

Conversaram longo tempo e o caçador soube que a região onde ele vivia era conhecida por ela e seu 

povo como "o mundo das nuvens", formado pelas águas que evaporavam dos rios, lagos e oceanos 

da terra. As águas caíam de volta como uma cortina líquida, que eles chamavam de chuva. "Vai ver, 

é por isso que o chão lá de cima treme e encolhe", ele pensou. Ao fim da tarde, o caçador despediu- 

se da moça, agarrou-se à corda e subiu de volta para casa. Dali em diante, todos os dias ele escapava 

para encontrar-se com a jovem. Ela descreveu para ele os animais ferozes que havia lá embaixo. Ele 

disse a ela que lá no alto as coisas materiais não tinham valor nenhum. 

Um dia, a jovem deu ao caçador um cristal que havia achado perto de uma cachoeira. E pediu para 

visitar o mundo dele. O rapaz a ajudou a subir pela corda. Mal tinham chegado lá nas alturas, 

descobriram que haviam sido seguidos pelos parentes dela, curiosos para ver como se vivia tão perto 

do céu. 

Foram todos recebidos com uma grande festa, que selou a amizade entre as duas nações. A partir de 

então, começou um grande sobe-e-desce entre céu e terra. A corda não resistiu a tanto trânsito e se 

partiu. Uma larga escada foi então construída e o movimento se tornou ainda mais intenso. O povo lá 

de baixo, indo a toda a hora divertir-se nas nuvens, deixou de lavrar a terra e de cuidar do gado. Os 

habitantes lá de cima pararam de caçar pássaros e começaram a se apegar às coisas que as pessoas 

de baixo lhes levavam de presente ou que eles mesmos desciam para buscar. 

Vendo a desarmonia instalar-se entre sua gente, o caçador destruiu a escada e fechou a passagem 

entre os dois mundos. Aos poucos, as coisas foram voltando ao normal, tanto na terra como nas 

nuvens. Mas a jovem índia, que ficara lá em cima com seu amado, tinha saudade de sua família e de 

seu mundo. Sem poder vê-los, começou a ficar cada vez mais triste. Aborrecido, o caçador fazia tudo 

para alegrá-la. Só não concordava em reabrir a comunicação entre os dois mundos: o sobe-e-desce 

recomeçaria e a sobrevivência de todos estaria ameaçada. 

Certa tarde, o caçador brincava com o cristal que ganhara da mulher. As nuvens começaram a sacudir 

sob seus pés, sinal de que lá embaixo estava chovendo. De repente, um raio de sol passou pelo cristal 

e se abriu num maravilhoso arco-íris que ligava o céu e a terra. Trocando o cristal de uma mão para 

outra, o rapaz viu que o arco-íris mudava de lugar. 

- Iuupii! - Gritou ele. - Descobri a solução para meus problemas! 
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Daquele dia em diante, quando aparecia o sol depois da chuva, sua jovem mulher escorregava pelo 

arco-íris abaixo e ia matar a saudade de sua gente. Se alguém lá de baixo se metia a querer visitar o 

mundo das nuvens, o caçador mudava a posição do cristal e o arco-íris saltava para outro lado. Até 

hoje, ele só permite a subida de sua amada. Que sempre volta, feliz, para seus braços. 

ATIVIDADE: 

Copie as perguntas no seu caderno de Português 

1) O que você mais gosta na natureza? O ela lhe ensina? 

2) O que você sente quando vê um arco-íris? Qual a lenda que existe sobre ele que você conhece? 

3) Qual a maior riqueza que existe em sua vida? 

4) A natureza vem sendo agredida e degradada e os índios vem perdendo vidas e seus direitos. Qual 

sua opinião sobre a situação atual? 

➢ Gostou desta lenda? Se gostou procure e conheça outras. 

Há sempre uma reflexão em alguns textos e neste há também. Espero que consiga percebê-la e ver 

a beleza em sua volta. Veja as coisas bonitas que tem por aí com olhos curiosos e sedentos de 

novidades... 

 

 
 

Você se acha uma pessoa curiosa? Como você se vê? Será que é o mesmo que as pessoas veem 

em você? O escritor de hoje traz pra todos uma reflexão muito importante sobre estas questões: como 

você se vê? 

Ricardo José Duff Azevedo é um escritor, ilustrador e pesquisador brasileiro, filho de autor de obras 

didáticas. E o seu conto é... 

O caso do espelho 

Ricardo Azevedo pergunta: como você se vê? 

Era um homem que não sabia quase nada. Morava longe, numa casinha de sapé esquecida nos 

cafundós da mata. Um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho 

pendurado do lado de fora. O homem abriu a boca. Apertou os olhos. Depois gritou, com o espelho 

nas mãos: 

- Mas o que é que o retrato de meu pai está fazendo aqui? 

- Isso é um espelho - explicou o dono da loja. 

- Não sei se é espelho ou se não é, só sei que é o retrato do meu pai. 

Os olhos do homem ficaram molhados. 

- O senhor... conheceu meu pai? - perguntou ele ao comerciante. 

O dono da loja sorriu. Explicou de novo. Aquilo era só um espelho comum, desses de vidro e moldura 

de madeira. 
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- É não! - respondeu o outro. - Isso é o retrato do meu pai. É ele, sim! Olha o rosto dele. Olha a testa. 

E o cabelo? E o nariz? E aquele sorriso meio sem jeito? 

O homem quis saber o preço. O comerciante sacudiu os ombros e vendeu o espelho, baratinho. 

Naquele dia, o homem que não sabia quase nada entrou em casa todo contente. Guardou, cuidadoso, 

o espelho embrulhado na gaveta da penteadeira. A mulher ficou só olhando. No outro dia, esperou o 

marido sair para trabalhar e correu para o quarto. Abrindo a gaveta da penteadeira, desembrulhou o 

espelho, olhou e deu um passo atrás. Fez o sinal da cruz tapando a boca com as mãos. Em seguida, 

guardou o espelho na gaveta e saiu chorando. 

- Ah, meu Deus! - gritava ela desnorteada. - É o retrato de outra mulher! Meu marido não gosta mais 

de mim! A outra é linda demais! Que olhos bonitos! Que cabeleira solta! Que pele macia! A diaba é mil 

vezes mais bonita e mais moça do que eu! 

Quando o homem voltou, no fim do dia, achou a casa toda desarrumada. A mulher, chorando sentada 

no chão, não tinha feito nem a comida. 

- Que foi isso, mulher? 

- Ah, seu traidor de uma figa! Quem é aquela jararaca lá no retrato? 

- Que retrato? - perguntou o marido, surpreso. 

- Aquele mesmo que você escondeu na gaveta da penteadeira! 

O homem não estava entendendo nada. 

- Mas aquilo é o retrato do meu pai! 

Indignada, a mulher colocou as mãos no peito: - Cachorro sem-vergonha, miserável! Pensa que eu 

não sei a diferença entre um velho lazarento e uma jabiraca safada e horrorosa? 

A discussão fervia feito água na chaleira. 

- Velho lazarento coisa nenhuma! - gritou o homem, ofendido. 

A mãe da moça morava perto, escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Encontrou a 

filha chorando feito criança que se perdeu e não consegue mais voltar pra casa. 

- Que é isso, menina? 

- Aquele cafajeste arranjou outra! 

- Ela ficou maluca - berrou o homem, de cara amarrada. 

- Ontem eu vi ele escondendo um pacote na gaveta lá do quarto, mãe! Hoje, depois que ele saiu, fui 

ver o que era. Tá lá! É o retrato de outra mulher! 

A boa senhora resolveu, ela mesma, verificar o tal retrato. Entrando no quarto, abriu a gaveta, 

desembrulhou o pacote e espiou. Arregalou os olhos. Olhou de novo. Soltou uma sonora gargalhada. 

- Só se for o retrato da bisavó dele! A tal fulana é a coisa mais enrugada, feia, velha, cacarenta, murcha, 

arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e desdentada que eu já vi até hoje! 

E completou, feliz, abraçando a filha: 

- Fica tranquila. A bruaca do retrato já está com os dois pés na cova! 



24  

17/07 Hora do conto – Profª Grazi 

ATIVIDADE DA “HORA DO CONTO” 

Copie as perguntas e responda as questões abaixo no seu caderno de Língua Portuguesa. 

1) O que você mais gosta quando se olha no espelho? O que você sente? 

2) O que você acha que as pessoas veem quando olham para você? 

3) Tem algo que gostaria de mudar? Por quê? 

4) Quais qualidades que você mais aprecia nas pessoas? 

5) O que você mais ama em você ? Por quê? 
 

 
 

Ter uma boa companhia é muito agradável e ter amigos então é essencial. Neste mês de julho 

comemora-se o Dia do Amigo. Este alguém que lhe enxuga as lágrimas, vibra com suas alegrias, 

chama sua atenção quando precisa e não lhe abandona mesmo quando erra! Você tem amigos??? 

Ter amigos é ter um tesouro e todos têm ainda, que seja apenas um tesouro. 

Trago hoje um pouco de um Poetinha carioca. Ele foi um diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e 

compositor brasileiro, sabe quem é? É o Vinícius de Moraes!!! Será que ele estava em busca de um 

amigo? Observe o que ele queria... 

 

 
PROCURA-SE UM AMIGO 

Vinícius de Moraes, nascido Marcus Vinicius de Moraes 

Não precisa ser homem, basta ser humano, basta ter sentimentos, basta ter coração. Precisa saber 

falar e calar, sobretudo saber ouvir. Tem que gostar de poesia, de madrugada, de pássaro, de sol, da 

lua, do canto, dos ventos e das canções da brisa. Deve ter amor, um grande amor por alguém, ou 

então sentir falta de não ter esse amor... Deve amar o próximo e respeitar a dor que os passantes 

levam consigo. Deve guardar segredo sem se sacrificar. 

Não é preciso que seja de primeira mão, nem é imprescindível que seja de segunda mão. Pode já ter 

sido enganado, pois todos os amigos são enganados. Não é preciso que seja puro, nem que seja todo 

impuro, mas não deve ser vulgar. Deve ter um ideal e medo de perdê-lo e, no caso de assim não ser, 

deve sentir o grande vácuo que isso deixa. Tem que ter ressonâncias humanas, seu principal objetivo 

deve ser o de amigo. Deve sentir pena das pessoas tristes e compreender o imenso vazio dos 

solitários. Deve gostar de crianças e lastimar as que não puderam nascer. 

Procura-se um amigo para gostar dos mesmos gostos, que se comova, quando chamado de amigo. 

Que saiba conversar de coisas simples, de orvalhos, de grandes chuvas e das recordações de infância. 

Precisa-se de um amigo para não se enlouquecer, para contar o que se viu de belo e triste durante o 

dia, dos anseios e das realizações, dos sonhos e da realidade. Deve gostar de ruas desertas, de poças 

de água e de caminhos molhados, de beira de estrada, de mato depois da chuva, de se deitar no 

capim. 

Precisa-se de um amigo que diga que vale a pena viver, não porque a vida é bela, mas porque já se 

tem um amigo. Precisa-se de um amigo para se parar de chorar. Para não se viver debruçado no 
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passado em busca de memórias perdidas. Que nos bata nos ombros sorrindo ou chorando, mas que 

nos chame de amigo, para ter-se a consciência de que ainda se vive. 

ATIVIDADE DA “HORA DO CONTO” 

Copie as perguntas e responda as questões abaixo no seu caderno de Língua Portuguesa. 

a) O que é amizade para você? 

b) Você tem um amigo ou vários amigos? 

c) Quais características/qualidades deve ter um(a) amigo(a)? 

d) Você tem um(a) melhor amigo(a)? 

e) O que esta pessoa já fez por você? O que você já fez por esta pessoa? 

f) Durante essa pandemia com o distanciamento social, o que mudou nas suas amizades? 

g) Qual mensagem você deixa para ela ou para quem quer ter amigos? 
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Meditar não é ficar com a cabeça vazia, deixar de pensar. Meditar é ficar atenta aos pensamentos sem 

se apegar a eles, conseguir se observar, prestar atenção às sensações corporais. Conectar-se com o 

momento presente. 

Meditar é possível para todas as pessoas. Se você exercita sua capacidade de meditar, a cada dia 

que passa, aumenta sua competência de permanecer no estado de consciência plena. 

Quem está nos grupos desde o início já experienciou diferentes técnicas meditativas. Consciência 

plena na respiração, escaneamento corporal, meditação em movimento... (No site da escola todos os 

áudios estão disponíveis colocar nas instruções escritas) 

Hoje vamos fazer uma prática breve na qual usamos um pouco de cada uma. Em cinco minutos 

podemos fazer uma prática completa. Fica o convite para realizá-la diariamente. 

 

 
➢ Sente-se com a coluna ereta e apoiada em algum encosto. Ombros relaxados e o pescoço com 

um prolongamento de sua coluna. Mantenha os pés no chão e as mãos em cima das pernas. 

➢ Com suavidade feche os olhos. Vá tomando consciência do momento presente, aqui e agora, 

assim como ele se apresenta para você. 

➢ Agora preste atenção aos sons do ambiente. Não julgue, somente escute. 

➢ Leve sua atenção para seu corpo. Faça um rápido escaneamento corporal. Preste atenção em 

todo o seu corpo. Parte por parte. Apenas observe as sensações. 

➢  Agora leve a consciência e sua atenção aos pés, pernas, o seu tronco, abdômen, peito, costas, 

ombros, braços, mãos, pescoço, garganta, expressão facial relaxada, sem tensão na testa. 

➢ Agora passe somente a observar a sua respiração natural. O ar entra e sai naturalmente do 

seu corpo. Arespiração é a âncora que mantém sua atenção no momento presente. 

Pausa. Observar-se é o caminho para o autoconhecimento. 

Agora sem pressa inspire e expire lentamente e bem consciente. Com suavidade comece a 

movimentar suas mãos, seus pés, a cabeça. Perceba novamente os sons do ambiente... e com 

delicadeza abra seus olhos. 

Como você está se sentindo? Anote em seu caderno de Língua Portuguesa. 

A prática de hoje pode ser realizada sempre que estiver andando. Se quiser tire alguns momentos e 

só preste atenção aos seus passos. 

Me despeço e deixo todos meus abraços com carinho para você. Nos vemos em breve. 

06/07 Hora da meditação – Profª Marina 
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Já estamos juntos nessa jornada há sete semanas. Hoje vamos ter dois momentos. Uma conversa 

inicial e depois a prática. 

A maior parte das pessoas diz sentir sensações de bem-estar, relaxamento e leveza depois de meditar. 

No entanto, vocês sabiam que está tudo bem sentir tristeza, incômodo, agitação ou até mesmo raiva? 

Aliás, esses são estados que podem nos acontecer a qualquer momento na vida. Tenho certeza que 

você já se sentiu triste, frustrado, cansado, desanimado, bravo, ansioso, alegre, contente, animado, 

feliz só de quando acordou até agora, não é? Meditar e exercitar a atenção plena nos ajuda a olha 

para nossas sensações e sentimentos com compaixão e generosidade. A atenção plena em nós 

mesmos nos auxilia a permitir que as coisas sejam como são, ainda que elas sejam desagradáveis. 

Está tudo bem você se sentir como sente. 

 
Hoje vou propor a prática dos Três momentos ou da Ampulheta 

Você sabe o que é uma ampulheta? 

 
1) Encontre uma postura ombros relaxados, peito aberto e se for confortável feche os olhos 

2) Volte a atenção aos sons, cheiros do ambiente. Volte a atenção às sensações do corpo. Calor, frio, 

formigamento, tensão, dor, observar as emoções. Sem se julgar. Se você se distrair, tudo bem. É 

natural e esperado. Só volte a atenção para seu corpo. 

3) Observe e sinta a respiração no corpo. Sinta o abdômen, o tórax. Coloque atenção nas narinas. 

Perceba como o ar entra e sai. Sempre que se distrair, volte a atenção à respiração. 

 
Faça o caminho de volta. 

 

Me despeço e deixo todos meus abraços com carinho para você. Nos vemos em breve. 

Fonte: http://nucleonumi.com.br/ 

13/07 Hora da meditação – Profª Marina 
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1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

                        

A ciência e o coronavírus 

 

Vamos relembrar mais sobre as Covid-19, a partir da interpretação de trechos de um livro 

elaborado pela Fundação Uniselv, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)  . 

Estude as imagens     

Responda o questionário no seu caderno de ciências com base nos seus estudos e em seus 

conhecimentos.. Não precisa copiar as perguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

1)  A) Qual característica do coronavírus e dos 

microrganismos, nos impede de saber onde 

eles estão?  

      B) Se não o vemos, como evitá-los? 
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 2) Um estudante disse: “Temos 

que fugir de todos os 

microrganismos”. A observação 

dele é verdadeira? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Muitos profissionais da área de 

saúde estão sendo essenciais 

neste momento. No entanto, para 

criar uma vacina um grupo de 

cientista é muito importante. 

Quem são eles? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Existem diverso grupos de 
micro-organismos com bactérias, 
vírus, fungos e protozoários. A 
qual grupo pertence o agente 
causador da Covid-19? Qual o 
grupo tem os menores seres 
vivos? 
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5) Cite 3 lugares (diferente 

destes da imagem) onde 

os vírus podem ser 

encontrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) Por que lavar as mãos é importante para prevenir a Covid-19 e vários outros vírus? 
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7) O homem é o hospedeiro do 

Corona Vírus. Em que região ele 

ataca nosso corpo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

8) A) Qual o nome da doença responsável pela pandemia atual? 

B) Qual o nome do vírus causador da doença? 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

9) A covid-19 se tornou pandemia este 

ano. Isto significa que os coronavírus 

formaram um novo  grupo de seres vivo? 

Explique. 
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10) Qual formato do vírus? 
 

11) Todo animal silvestre transmite 

doenças? Explique. 

 
 
 

 
 
12) Todas as pessoas que pegarem a doença, ficarão doentes? 
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13) Se a doença tivesse ficado apenas                
na  China ou Europa, teria sido 
considerada Pandemia? 
 
 

 

 

 

 

 

15) Qual a consequência da doença se 

 espalhar rápido demais? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Relembre como é a transmissão do 
vírus. Porque ficar em casa é importante? 
 

16) Qual o órgão mais comum de ser afetado 

pelo Corona vírus nos casos mais graves? 
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17) Todos os sintomas da Covid-19 já são conhecidos? Cite algum outro que já ouviu falar que é indicativo 

da doença. 
 

 

18) O melhor aqui seria dizer que 

pessoas sem sintomas podem estar 

doentes. No entanto a placa também 

pode estar certa. Explique-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Quais as áreas de risco de contaminação em casa e os 

cuidados que se pode ter lá? 
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DE OLHO NO RÓTULO – PARTE 2 
 

Leia o texto abaixo 

1) Escreva com suas palavras, qual a importância de ler os rótulos antes de comprar um produto 

industrializado  

14/08            Ciências em casa – Profº Marcus 
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2) Quais problemas de saúde podem ser controlados com uma alimentação adequada e escolhendo 

melhores produtos?  

3) Observe essa imagem e responda o que se pede 

 a) Quais são os nutrientes presente nesse alimento? 

 b) A ausência de gordura trans é bom ou ruim? Por 

quê?  

c) O que é uma informação nutricional?  

 

 

4) A embalagem de dois alimentos (A e B) apresenta a 

composição mostrada nas tabelas a seguir. Analise-as e responda às questões propostas. 

 

a) Qual alimento (A ou B) fornece maior variedade de nutrientes? Quais são esses nutrientes?  

b) Qual é o significado de VD nessas tabelas?  

c) Observando os nutrientes presentes podemos definir que o alimento B é: 
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 5) Joana começou uma dieta e foi comparar duas marcas de barrinhas de cereal para comer no café da 

manhã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual o ingrediente mais presente em cada barrinha?  

b) Explique qual das duas barrinhas é mais recomendável para uma boa alimentação. Justifique sua 

resposta. 

 c) Escreva o nome dos ingredientes que não são naturais.  

d) Qual o problema ao ingerir produtos cheios de aditivos químicos?  

 

6) Quais tipos de alimentos podemos usar em nosso dia-a-dia que podem substituir os alimentos 

industrializados? Cite pelo menos TRÊS.  

 

7) Selecione 3 rótulos de alimentos presentes na sua casa e responda as seguintes questões  

a) Escreva o nome de cada alimento e sua marca. EXEMPLO: Óleo de soja – Liza 

 b) Qual ingrediente presente em maior quantidade em cada produto?  

c) Relate qual dos TRÊS você considera o mais recomendável para comer. Por quê? 
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O QUE É HISTÓRIA? 

 Aula 1 

 

Está é uma aula sobre a Introdução aos Estudos Históricos.  

Vamos começar fazendo uma pergunta: 

 O que é História? Por que nós estudamos História? 

Provavelmente a sua resposta deve ser esta aqui: “ Nós estudamos História 

para aprender com os erros do passado e não os cometer novamente no 

futuro”. Certo?  

Não, não, não. Sinto muito informá-lo. Isto está completamente errado. A 

História da humanidade não é uma marcha em linha reta em direção ao futuro.  

A História vivida pelos homens é marcada por avanços e retrocessos, por 

mudanças e permanências, por continuidades e descontinuidades, por rupturas e tantas outras formas 

assumidas pelo tempo.  

Fique tranquilo, nas próximas aulas eu irei explicar detalhadamente o que tudo isso significa. Mas é 

fundamental que você saiba que esse papo de estudar o passado para não repetir os erros no futuro é uma 

noção completamente equivocada da História.  

Se isso fosse verdade não haveria guerras, fome, desigualdade e intrigas políticas. Cada sociedade tem 

suas próprias características e faz suas próprias escolhas. É por isso que cada uma toma uma trajetória 

diferente mesmo conhecendo o que se aconteceu no passado.  

Além disso, determinadas coisas não dependem do homem. Mudanças no clima do planeta relativas a maior 

oferta de água e terras férteis para a produção de alimentos podem alterar completamente as organizações 

sociais, seja por meio da guerra ou da formação de alianças para que determinados povos consigam manter 

a sua sobrevivência. 

É por isso que o futuro não pode ser antecipado. O futuro é como se fosse um holograma que muda de 

forma e de direção o tempo todo de acordo com as ações do homem e com as mudanças naturais pelas 

quais passa o planeta em que 

vivemos. O futuro é totalmente incerto. 

A História é uma disciplina que faz 

parte de uma grande área do 

conhecimento chamada Ciências 

Humanas. Geografia, Filosofia, 

Sociologia e Antropologia são 

disciplinas da área de Ciências 

Humanas muito próximas da História. 

Preste bastante atenção.  

A História tem como objetivo principal estudar a ação das sociedades humanas no tempo.  

 A História tem como objetivo principal estudar a ação das sociedades humanas no tempo. Dessa 

forma se não houver tempo, espaço e seres humanos não há como estudar História.  

19/08        HistoriAção - Profº Jener      
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Eu gosto muito de uma citação de um professor que eu tive na UFMG chamado José Carlos Reis. Segundo 

ele, “o passado é uma referência de realidade sem a qual o presente é pura irreflexão”. Ou seja, a História 

é uma ciência que investiga os vestígios do passado com a finalidade de fornecer referências para a 

compreensão do presente.  

Caso não haja acesso às informações do passado nós não temos referências para pensar, para refletir, para 

compreender o presente. Por exemplo. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente ou que teve uma grave 

infeção que atingiu o seu cérebro, fazendo com que ela perdesse a memória relativa aos seus últimos 40 

anos de vida.  

Sem esse conhecimento de seu próprio passado essa pessoa torna-se uma estrangeira no presente, pois 

ele não tem nenhuma referência para compreender e interagir com as pessoas de seu convívio social e nem 

a capacidade de conectar, de linkar os acontecimentos políticos, econômicos e culturais de seu tempo no 

presente. 

De novo eu peço que você preste muita atenção. A História não faz previsões do futuro com base nos 

conhecimentos do passado.  

Essa conversa de que “se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses ou pelos franceses o nosso 

país seria muito melhor” é uma grande perda de tempo para quem estuda História.   

 A História não faz previsões do futuro. Muito pelo contrário, o historiador só tem a possibilidade de 

analisar os fatos depois que eles acontecem. O historiador só analisa o fato histórico depois que ele 

acontece.  

Se por acaso o seu professor ou professora de História costuma fazer previsões sobre o futuro com base 

no conhecimento do passado isso não é aula de História. Isso é aula de futurologia, de adivinhação, algo 

que eu não aprendi na faculdade de História.  

Em nossa próxima aula iremos analisar as Fontes Históricas, as disciplinas que auxiliam a História a 

investigar e compreender o passado e também o Fato Histórico.  

Um forte abraço e até o nosso próximo encontro! 

 

EXERCÍCIOS: 

 Copie as perguntas no seu caderno de história e responda. 

1) O que é História? Responda com suas próprias palavras. 

2) Por que o tempo é tão importante para estudar e aprender História? 

3) Podemos afirmar que basta conhecer o passado para não cometer os mesmos erros no futuro? Justifique 

a sua resposta. 

4) Qual é a importância de se conhecer o passado para a sua história de vida? 
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Para escrever um bom texto é preciso atenção com a ortografia que inclui a forma correta de escrever as 

palavras e o uso de acentos. 

 

Tipos de acentos 

 Acento agudo (´) Guaraná 

 Acento grave (`) As amigas foram à festa de final de ano da empresa. 

 Acento circunflexo (^) Vovô 

 

Atividade 

As palavras destacadas no texto abaixo ou têm erro na forma de escrever ou de acentuação. Descubra qual 

é o erro, escreva no seu caderno a palavra corretamente e forme uma frase com cada uma. Seja criativo 

(a)! 

 

Turma da Mônica - Origem, Maurício de Sousa e personagens 

 

Maurício de Sousa é o criador da Turma da Mônica. Os 

personagens das HQs foram inspirados na familia e pessoas 

proximas do cartunista. 

Os personagens da Turma da Mônica são ícones dos 

quadrinhos e da cultura pop brasileira, que estão sempre em 

contato com crianças e adultos de várias gerações. O 

responsável pela propriedade intelectual é o criador Maurício 

de Sousa, artista responsavel por delinear os traços de cada figura. Desde 1959, com a criação dos 

personagens, a Mauricio de Sousa Produções já publicou, basicamente, um bilhão de revistas, 

representando 86% das vendas da HQ no Brasil. Além disso, a Turma da Mônica também foi exportada para 

cerca de 30 países. 

 

Origem do cartunista Maurício de Sousa 

 Filho de um casal de poetas, Maurício Araújo de Sousa 

naceu em 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel (SP). O 

cartunista é membro da Academia Paulista de Letras e, 

sobretudo, o grande criador dos quadrinhos da Turma da 

Mônica. Certamente, o interese de Mauricio pelos gibis foi 

incentivado pela mãe, que utilizava a nona arte como 

ferramenta para ensinar o garoto a ler. Além disso, a 

infancia do artista tambem foi marcada por pescarias, 

brincadeiras de rua e reuniões nas casas de seus vizinhos. 

Primeiro trabalho 

Ao crecer, o cartunista comesou a desenhar cartazes e pôsteres para os jornais da cidade. Logo, ele decidiu 

que queria viver dos desenhos e ouviu do pai: “Maurício, desenhe de manhã e adiministre à tarde”. Ou seja, 

recebeu do pai o maior incentivo para continuar a desenvolver a careira. Aos 19 anos de idade, Maurício de 

Sousa foi para a capital, São Paulo, com o intuito de ingressar no mercado de trabalho como ilustrador. 

Dessa forma, o criador da Turma da Mônica tentou um emprego no antigo jornal Folha da Manhã. 
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Apesar das pretensões, ele conseguiu apenas uma vaga como repórter policial. Em suma, mesmo não 

sendo o trabalho desejado, ele permaneceu na função por cinco anos. Mas, o que motivava Maurício era 

que ele também ilustrava as própias reportagens, que fazia sucesso entre os leitores. 

 

Personagens da Turma da Mônica 

 Curiosamente, a maior parte dos personagens dos gibis da Turma da Mônica são inspirasões reais da 

própria família. Primeiramente, Maurício de Sousa é pai de dez filhos, portanto, colocou-os em suas histórias. 

Assim: as filhas Mônica, Magali, Marina e as Vanda e Valéria, inspiram personagens centrais dos 

quadrinhos. Todos os demais personagens também foram inspirados em pessoas reais, da família ou 

conhecidos de Maurício. Além disso, Bidu era um cachorro da família. Cebolinha e Cascão, por exemplo, 

eram amigos do seu irmão; e Horácio, o dinosauro, representa o ego do cartunista. 

 

Curiosidades sobre a Turma da Mônica 

• 18 de julho de 1959 é a data do nacimento da Turma da Mônica com a estreia das tirinhas do Bidu e do 

Franjinha na “Folha da Tarde”. 

• O primeiro personagem criado foi o Capitão Picole, quando o desenhista ainda estava na escola. 

• A primeira a ganhar uma revista foi a Mônica, em 1970. 

• A primeira tiragem da revista da Mônica foi de 200 mil exemplares. 

• Em 1973 Cebolinha ganhou revista própria. 

• Cascão e Chico Bento viraram revistas em 1982. 

• Magali foi a última a ganhar revista em 1989. 

• A família da Magali é de origem nordestina. Logo, a avo é cearense. 

• Magali é canhota. 

 

Chico Bento 

• Em suma, os personagens principais das tirinhas, que dariam origem à Turma do Chico Bento, eram  Zé 

da Roça e o Hiro, e não o Chico. 

• O nome verdadeiro do Zé Lelé é José Leocádio. 

• Nas primeiras historinhas, o Bidu era cinza e foi inspirado na raça Schnauzer e chamava Cuíca na vida 

real. 

• Em 2008 veio uma revista com as aventuras da turma adolecente: Turma da Mônica Jovem. Sendo assim, 

o Chico Bento também: “Chico Bento Moço” estreou em 2013. 

  

Texto adaptado do site http.:// www.segredosdomundo 

 

 

 

 

 

http://www.segredosdomundo/
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Leia o texto a seguir e depois responda no seu caderno à questão 1. 

 

Pós verdade: o que tem a ver com as notícias falsas? 

 

Pós-verdade foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo Dicionário Oxford. De acordo com o Dicionário 

Oxford, pós-verdade é: um substantivo “que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos 

objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais”.   

A explicação da palavra pós-verdade de acordo com o Oxford é de que o composto do prefixo “pós” não 

se refere apenas ao tempo seguinte a alguma situação ou evento – como pós-guerra, por exemplo –, mas 

sim a “pertencer a um momento em que o conceito específico se tornou irrelevante ou não é mais 

importante”. Neste caso, a verdade. Portanto, pós-verdade se refere ao momento em que a verdade já 

não é mais importante como já foi. 

Para o  jornalista Matthew D’ancona, autor do livro “Pós verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos 

de fake news”, o ano de 2016 marcou o início da “era da pós verdade”, ou seja, o início de um período 

em que os fatos são cada vez mais desvalorizados, enquanto que paixões e crenças ganham força. 

O termo pós-verdade já existe desde a última década, mas as avaliações do Dicionário Oxford perceberam 

um pico de uso da palavra exatamente no ano de 2016, no contexto do referendo de saída do Reino Unido 

da União Europeia – o Brexit – e das eleições estadunidenses. Além disso, é bastante usado com o termo 

política depois, então, pós-verdade política.  

Durante esses dois grandes eventos políticos, a pós verdade ganhou força através da massiva 

propagação de fake news na internet (afinal, as campanhas do Brexit e de Trump foram altamente 

digitalizadas, favorecendo a propagação de notícias falsas).  

Trecho do texto Notícias falsas e pós-verdade: o mundo das fake news e da (des)informação, publicado 

em novembro de 2017 e atualizado em 16 de outubro de 2019. Disponível em: 

https://www.politize.com.br/noticias-falsas-pos-verdade/ 

 

1. a) O que é a pós-verdade? O que ela tem a ver com as notícias falsas? 

1. b) Agora que você já sabe o que é o fenômeno da pós-verdade, pense em um exemplo de informação ou 

fato científico que foi desacreditado (ou questionado) por causa desse nosso contexto de desinformação e 

escreva abaixo. 

 

Quem é o autor? 

 

Como você já sabe, há sete tipos diferentes de fake 

news. Um tipo muito comum é o conteúdo impostor, 

que ocorre quando se atribui dados falsos a uma fonte 

conhecida. Isso acontece, por exemplo, quando pessoas 

são citadas, mas elas nunca falaram o que está escrito 

ali. Trata-se de falsa autoria! 

 

11/08       Fake news: O combate  – Profª Layssa      
 

https://www.politize.com.br/noticias-falsas-pos-verdade/
https://www.politize.com.br/noticias-falsas-pos-verdade/
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2. a) Casos de falsa autoria são cada vez mais frequentes nas redes sociais. Vários escritores têm textos 

que não são de sua autoria atribuídos ao seu nome. Isso não acontece apenas com escritores famosos, 

muita gente já teve os textos copiados e atribuídos a outros autores. Você já recebeu, leu e/ou compartilhou 

algum texto ou mensagem inspiradora "assinada" como Autor Desconhecido? Com qual frequência isso 

acontece? 

2. b) Você verifica quem é o autor de textos ou citações antes de compartilhar? Será que é importante fazer 

essa checagem? Comente. 

2. c) Se você escrevesse um texto (seja um poema, uma história, uma música, uma mensagem) gostaria 

que ele circulasse na internet sem quem as pessoas soubessem que ele é da sua autoria? Por quê? 

3) Hora da Checagem!                              

Verifique se a autoria dos textos a seguir está correta. Se não estiver correta, tente descobrir quem é o autor 

verdadeiro! 

a) Texto 1 

 

“Mude. Mas comece devagar, porque a direção é mais 

importante que a velocidade”. Clarice Lispector 

 

 

b) Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fakes nas redes sociais: Os Perfis Falsos 

 

Hoje em dia é muito comum ver perfis falsos (fakes) de artistas e pessoas famosas nas redes sociais, podem 

ser personalidades vivas ou que já tenham falecido. Numa pesquisa rápida no Facebook, por exemplo, 

encontramos mais de dez perfis do escritor Machado de Assis, sendo que ele morreu em 1908, no início do 

século XX, quando ainda não existia a internet, muito menos as redes sociais.  

 

Sobre esse assunto, responda as questões a seguir. 

4. a) Você possui alguma rede social? Se sim, qual ou quais? 

4. b) Você já viu, adicionou ou seguiu algum perfil falso? Como você soube que era um perfil fake? 

4. c) Por que você acha que esse fake foi criado? Qual o objetivo da pessoa que criou essa conta? 

4. d) Que tipo de informação é postada nesse perfil fake? Você acha que ele foi feito para enganar as 

pessoas? 

4. e) É crime ter um perfil falso nas redes sociais? Explique sua reposta. 
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VAMOS RELEMBRAR??? 

         BIOGRAFIA       AUTOBIOGRAFIA 

 O autor narra sobre a vida de alguém; 

 Texto escrito na 3ª pessoa (Ele/Ela); 

 Predominam verbos no passado. 

 O autor narra sobre a própria vida; 

 Texto escrito na 1ª pessoa (Eu); 

 Predominam verbos no presente. 

AGORA É A SUA VEZ !!! 

1) Preencha o roteiro abaixo, no caderno de português. Coloque a data e o título:  “Um pouco sobre mim” 

 

 

1) Com as informações do roteiro acima, escreva um pequeno texto com sua AUTOBIOGRAFIA. Você pode 

se inspirar no exemplo abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatos 
sobre mim

•Nome completo, idade e data de nascimento;

•Cidade onde nasceu, bairro oonde mora;

•Nome dos pais , irmãos(se tiver) e alguma curiosidade sobre eles.

Coisas 
favoritas

•O que mais gosta de fazer?

•O que mais gosta de comer?

•Qual a música ou livro voce mais gosta?

Mais um 
pouco 

sobre mim 

•Passeio ou viagem que mais gostou;

•O que voce quer ser quando crescer? Por quê?

18/08       Desvendando Biografias – Profª Elizângela      
 

Nas duas atividades sobre Biografias que fizemos, conhecemos mais sobre a Paula Pimenta e sobre o 

Nelson Nas Mandela e foi muito interessante... Desta vez, a proposta será um pouco diferente. Vamos falar 

um pouco sobre nós? Vamos escrever nossa Autobiografia? Vocês se lembram como é esse tipo de texto? 

 

Minha autobiografia 

Meu nome é Ana Júlia Barboza Oliveira dos Santos, tenho 11 anos e nasci no dia 01/06/2000, na cidade de 

Pesqueira - PE. Sou filha de Ana Maria Barboza Oliveira dos Santos e Edvaldo Pedro dos Santos. Tenho três irmãos: 

João Paulo, Ana Lívia e Ana Laura.  

Aos 2 anos, por conta do trabalho do meu pai, me mudei com minha família para Poços de Caldas - MG. Fiquei 

por lá até os 3 anos. Em seguida, mudei-me para Recife – PE, onde estou atualmente. Com 3 anos entrei no Colégio 

Souza Veras, onde estudei até os 10 anos. Lá fiz alguns amigos.  Durante os anos de 2003 e 2010, fiz natação, 

ganhando alguns torneios (e medalhas) e me destacando em alguns nados. 

  No ano de 2010, fiz um preparatório para entrar no Colégio de Aplicação e fiquei muito feliz quando o resultado 

saiu e nele tinha o meu nome como uma das selecionadas. No começo achei difícil, pois não conhecia quase ninguém, 

mas com o tempo fui me habituando e conhecendo pessoas que, com a convivência, se tornaram meus amigos.  

Não sei muito bem a carreira que quero seguir. Só desejo que seja feliz no que eu fizer e que goste do meu 

trabalho. É claro que meus amigos também estão nos meus planos para futuro.  Gosto de ler, de escrever e de falar no 

MSN com meus amigos e com a minha família que ficou em Pesqueira, lugar que sempre visito nas férias e também 

uma vez por mês. E, modéstia a parte, sou muito engraçada e poderia ser comediante e ganhar “rios de dinheiro”. 

  Tudo isso que vivi até agora me ajudou a ser do jeito que eu sou, às vezes engraçada, alegre, animada, realista, 

mas acima de tudo otimista.  

 http://www.escolalasalle.com.br/2015/documentos_pdf/Producao%20de%20texto%202_autobiografia.pdf 
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Atividade 1) Leia a reportagem abaixo 

 

Coronavírus: em que pé estão as 6 vacinas mais adiantadas contra a covid-19 

Existem pelo menos 165 vacinas contra a covid-19 sendo desenvolvidas atualmente, segundo a  

Organização Mundial da Saúde (OMS).O que todo mundo quer saber é quando uma delas vai ficar pronta 

para que a gente possa finalmente deixar essa pandemia para trás.A Rússia parece querer chegar na frente 

nessa corrida. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta semana que foi feito o registro que confirma 

a aprovação de uma vacina desenvolvida no país e que pretende começar a vacinação em massa, já no 

mês de outubro. (BBC News, 13 de agosto de 2020) 

 

Com base no que vimos, podemos afirmar que o texto acima 

a) É um texto literário, pois é uma ficção. 

b) É um texto não literário porque destina-se ao entretenimento. 

c) É um texto não literário, pois tem o objetivo de informar o leitor. 

d) É um texto literário, pois enfatiza o belo. 

  

Atividade 2) Leia: 

 

 

 

São características de texto literário presente no poema, exceto: 

a) Escrito em versos (forma estética). 

b) Relacionado à arte. 

c) Linguagem objetiva. 

d) Musicalidade 

25/08        Curiosidades literárias – Profª Patrícia Pires      
 

 

Texto literário e não literário 

 
Você sabe a diferença entre texto literário e não-Literário? 

 

 Os textos literários são aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, 

ao belo, à arte, à ficção . 

 Já o não-literário apresenta linguagem objetiva, clara, concisa, e pretende informar o leitor de 

determinado assunto. 

   Agora que você sabe a diferença entre os dois tipos de texto, faça o teste abaixo para verificar se  

entendeu. 

Poeminho do Contra (Mário Quintana) 

Todos esses que aí estão Atravancando meu caminho, Eles passarão… 

Eu passarinho! 
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Atividade 3) 

 Os dois textos tratam do mesmo assunto, porém de forma diferente. Marque a opção correta: 

a) O texto 1 é literário, pois a linguagem é figurada. 

b) O texto 2 é não-literário, pois a linguagem é objetiva. 

c) O texto 1 é não-literário pois tem o objetivo de informar. 

d) O texto 2 é não- literário devido à clareza da linguagem. 

  

Atividade 4) Em tempos de pandemia... 

 

 

 

A imagem ao lado trata-se de um texto não-

literário. Marque a opção com a correta explicação 

dessa classificação. 

 

 

 

a) Apresenta bela forma estética. 

b) Presença de musicalidade. 

c) Linguagem objetiva, trata-se de um problema atual da sociedade. 

d) Assunto fictício. 
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Atividade 5) Leia o texto 

“Comum” 

Livro Extraordinário (Trecho do capítulo 1) 

Sei que não sou um garoto de dez anos comum. Quer dizer, é claro que faço coisas comuns. Tomo 

sorvete. Ando de bicicleta. Jogo bola. Tenho um Xbox. Essas coisas me fazem ser comum. Por dentro. Mas 

sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. 

Sei que os outros não ficam encarando as crianças comuns aonde quer que elas vão. Se eu 

encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um desejo, pediria para ter um rosto comum, em que 

ninguém nunca prestasse atenção.  

Pediria para poder andar na rua sem que as pessoas me vissem e depois fingissem olhar para o 

outro lado. Sabe o que eu acho? A única razão de eu não ser comum é que ninguém além de mim me 

enxerga dessa forma... 

 Após ler o texto acima, você pode concluir que esse texto é: 

a) Literário  b) Não-literário   

 

Atividade 6)  Leia o fragmento do poema "Acreditar é ter fé", de Bráulio Bessa. 

 

Acreditar é ter fé 
naquilo que ninguém prova. 

É dispensar a certeza 

que geralmente comprova. Pois 

a dúvida é uma dívida e a conta 

só se renova. 

 
Acredite no improvável, acredite 

no impossível, enxergue o que 

ninguém vê, perceba o 

imperceptível 
e enfrente o que, para muitos, 
parece ser invencível. 

Acredite em tudo aquilo 

que lhe torna diferente 
em tudo que já passou 

e no que vem pela frente. 

Acredite e seja forte, 

não espere pela sorte, 

não espere por 

ninguém, pois de tanto 

esperar você pode 

estacionar 

e deixar de ir além. 
... 

 
Acredite em você, na 

força da sua fé, 
nas vezes que você teve que 

remar contra a maré. 

Cada “não” que alguém lhe disse deu 

forças pra que surgisse 

um desejo de provar 

que quando a gente tropeça se 
levanta e recomeça 
sem parar de caminhar. 

Enfim, acredite em tudo 

que é bom e lhe faz bem. 

Acredite, inclusive, 

no que lhe faz mal também, 

já que, pra se proteger, 

é preciso conhecer 

o que vai se enfrentar. 

Que você nunca se esqueça: 

Não importa o que aconteça 
Não deixe de ACREDITAR! 

 

Trata-se de um texto literário e nos traz uma mensagem para aplicarmos em nossas vidas. Que mensagem 

esse texto traz? 

 

 



25 
 

 

 

Atividade 7) Leia a letra da música “Dias melhores”, da banda Jota Quest e faça uma relação da letra dela 

com o momento em que estamos vivendo de pandemia. Escreva um texto de no mínimo 10 linhas. 

Dias Melhores 

Vivemos esperando Dias melhores 

Dias de paz, dias a mais 

Dias que não deixaremos 

Para trás, oh oh 

Vivemos esperando O dia em que 

Seremos melhores (Melhores! Melhores!) 

Melhores no amor 

Melhores na dor 

Melhores em tudo, oh oh oh 

 

Vivemos esperando 

O dia em que seremos Para sempre 

Vivemos esperando, oh oh oh  

Dias melhores pra sempre  

Dias melhores pra sempre  

(Pra sempre!) 

Vivemos esperando 

Dias melhores (Melhores! Melhores!)  

Dias de paz 

Dias a mais 

Dias que não deixaremos 

Para trás, oh oh oh 

 

Vivemos esperando  

O dia em que 

Seremos melhores (Melhores! Melhores!) 

Melhores no amor 

Melhores na dor… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências: 
www.todamateria.com.br 
www.bbc.com 
www.escolakids.uol.com.br 
www.novaescola.org.br 
www.letras.mus.br 
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Observe o mapa e responda as questões de 1 a 5. 

 

 

 

1) Quantas regionais o município de BH possui? Escreva o nome de cada uma delas. 

2) Qual é o título do mapa e sua data de elaboração?   

3) Localize a regional que você mora. 

4) As regionais abaixo fazem limite com quais municípios? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/08        Geografia em ação – Profº Nísio    
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Barreiro: 

f) Norte: 

g) Nordeste: 

h) Oeste: 

i) Noroeste: 

 

5) Lembrando que esse mapa se refere ao mês de abril, observe a legenda do mapa e responda: 

a) Qual regional possui mais óbitos? 

b) Quais não tem nenhum óbito? 

c) Quais regionais tem maior intensidade de caso positivos de COVID 19? 

 

Nova Lima 

Sabará 

Rib. Das Neves 

Contagem 

Santa Luzia 

Vespasiano 

Ibirité 

Brumadinho 

Barreiro 

Pampulha 

Venda 
Nova Norte 

Nordeste 

Oeste 

Nordeste Leste 

Centro -sul 

a) Venda Nova:   

b) Pampulha: 

c) Leste: 

d) Centro/sul: 
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Leia o texto e responda a questão 6 e 7. 

                                                                                A EDUCAÇÃO 

 

A educação no Brasil tem melhorado bastante nos últimos anos. A maioria das crianças frequenta escolas, 

mas ainda falta muito para que todas as pessoas no país sejam alfabetizadas e a educação tenha 

qualidade melhor. Quem tem mais de 15 anos e é incapaz de ler e escrever um simples bilhete é 

considerado analfabeto. O número de analfabetos é maior nas áreas rurais. 

 Em 2019, os estados mais alfabetizados do Brasil eram: DF, RJ, SC, SP RS. Os estados com 

maiores problemas de alfabetização eram: PI, PB, AL, MA. 

 Outro dado importante que revela as grandes desigualdades sociais no Brasil é a expectativa de 

vida, que indica quantos anos, em média, vivem as pessoas nascidas no país. No Brasil a expectativa de 

vida é de 80 anos para as mulheres e 73 para os homens de acordo com o IBGE/2019. De acordo com a 

ciência a expectativa de vida está relacionada a três fatores: genética, hormônios, ocupação e 

comportamento.  Os estados brasileiros com as maiores expectativa de vida, são: SC, ES, SP, DF, RS ( 

IBGE/2018). 

 

6) De acordo com o texto, o número de analfabetos é considerado maior em quais estados?  Escreva a 

capital e a região geográfica de cada um deles. 

 

7) Quantos estados brasileiros estão citados no texto? Escreva seus nomes e suas respectivas capitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para consulta 
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Professora Lais 
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Orientação da atividade 

 Leia os desafios com atenção e copie no seu caderno, inclusive os desenhos. 

 Resolva os desafios  justificando sua resposta. 
 

 
      

Cinco compradores foram a uma 

floricultura adquirir rosas para decorar 

uma festa. Siga as dicas seguintes e 

descubra quem são os compradores na 

figura acima e quantas flores foram 

compradas por Evaristo, Pedro, Timóteo, 

Miguel e Tobias:  

 

• Tobias, que não usa bigode e nem chapéu, comprou uma unidade de milhar e 5 centenas a 

menos que Timóteo; 

• Timóteo, que usa bigode, mas não tem chapéu, comprou duas unidades de milhar, 5 centenas 

e 5 dezenas de rosas; 

• Pedro, que não tem bigode, mas usa chapéu, comprou 7 dezenas e 6 unidades a mais que 

Timóteo; 

• Miguel, que tem bigode e chapéu, comprou 1 unidade de milhar, 2 dezenas e 5 unidades a 

menos que Timóteo 

• Evaristo, que é careca, usa óculos, comprou o dobro do valor mais 1 dezena e 5 unidades a 

mais que Timóteo. 

 

DESAFIO 2: Preencha os círculos no triângulo abaixo com os algarismos de 

1 a 9 de tal modo que a soma dos 4 círculos de cada lado, seja igual a 21.  

Sem repetir algarismos. 

 

 

DESAFIO 3:      Descubra o valor desconhecido.  

06/08       Desafios matemáticos - Profª Magna     
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DESAFIO 4:   SUDOKU GEOMÉTRICO: 

Preencher com as formas acima. Não pode 

repetir na horizontal, vertical ou dentro dos 

quadros menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nem só de números se faz a área de exatas. É preciso muito foco, interpretação de texto e 

raciocínio lógico para desvendar desafios. Vamos tentar desvendar os desafios seguintes, que 

são bem simples: 

Desafio 5: No caminho de casa até o mercado, uma senhora conta 10 árvores a sua direita. Após as 

compras, ela volta para casa e conta 10 árvores a sua esquerda. Quantas árvores ela viu no total 

nesse dia? 

DESAFIO 6: Uma aranha está subindo um muro de 10 metros. Durante o dia, ela consegue subir dois 

metros, porém todas as noites, ela desce um metro. Em quanto tempo ela conseguirá chegar ao topo? 

DESAFIO 7: Uma família resolveu passear de carro. Nele entraram 1 avô, 2 pais, 2 filhos e 1 neto. 

Qual o número mínimo de pessoas dentro do veículo, afinal? 

DESAFIO 8: Um casal tem seis filhos homens, cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas há nessa 

família no total? 

DESAFIO 9: Se uma borboleta vive cinco dias e a cada dia ela voa quatro metros, quantos metros ela 

terá percorrido em uma semana? 

DESAFIO 10: Quanto é a metade do dobro de uma dúzia? 
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Curiosidades sobre a Matemática 

Os números foram criados, ao longo da história, diante da necessidade do homem, pois precisavam 

de uma forma de representar as quantidades. 

As primeiras representações numéricas apareceram em razão da necessidade de se fazer a contagem 

dos animais, por exemplo. Os pastores soltavam seu rebanho pela 

manhã e contavam esses animais através de pedrinhas que eram 

colocadas num saco. Para cada animal, usava-se uma pedrinha. Ao 

final do dia, ao buscar o rebanho, os pastores contavam de forma 

inversa, retirando do saco uma pedrinha para cada animal. 

  Contagem registrada em ossos e pedras 

Nessa época existiam outras formas de representação numérica, como nós em cordas ou riscos feitos 

em ossos e pedras, sendo que cada região utilizava uma forma diferente.O homem percebeu que 

precisava de uma forma única de representar essas quantidades, para facilitar o entendimento entre 

os diferentes povos. 

Os egípcios foram um dos primeiros povos a criar um 

sistema de numeração.  

 Sistema de numeração dos povos egípcios 

 

 

Os romanos também inventaram uma forma de contar as coisas, ou seja, o seu sistema de numeração, 

conhecidos como números romanos. Podemos encontrá-los até hoje, sendo 

usados na escrita dos séculos, em relógios, capítulos de livros, nomes dos 

papas, etc.  

 

Algarismos 

romanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/08        Desafios matemáticos - Profª Lais     
 

Sistema de numeração romana 

 

 Os símbolos I,X,C e M podem ser repetidos até três vezes, indicando assim, adição. 

 Quando os símbolos I,X,C e M estão escritos à direita de outro de maior valor, somamos esses 

valores. 

 Quando os símbolos I,Xe C são colocados à esquerda de outro de maior valor, seus valores 

são subtraídos desse outro valor. 
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Algarismos Indo-arábicos 

Porém, os números que usamos foram criados pelos indianos, no 

Norte da Índia, em meados do século V da era cristã. As primeiras 

inscrições aparecem aproximadamente da forma como 

escrevemos. Descobriram as posições de se colocar os mesmos 

para formar os números maiores. 

 

Mas foram os árabes que difundiram essa forma de contagem e por isso ficaram conhecidos como 

indo-arábicos, através de um grande matemático chamado Al-Khwarizmi, que deu o nome aos 

mesmos de “algarismos”. 

 

Agora é com você! Copie as questões abaixo no caderno e responda. 

1) Escreva os números usando o sistema de numeração egípcio. 

 

a) 52403  b) 3003  c) 409 

 

2) O que as bolinhas dentro dos algarismos indo-arábicos, na figura acima,  estão representando? 

 

3) Escreva em romanos. 

 

a) 29  b) 347  c) 981  d) 789  e) 1001  f)  2584 

g) O dia em que você nasceu 

h) O ano em que estamos 

i) O ano em que o Brasil foi descoberto. 

 

4) Crie um sistema de numeração próprio e dê um nome a ele. Explique-o. Depois, peça para alguns 

membros da sua família representarem os números 5, 23, 507 e 1230 com o seu sistema de 

numeração. Registre essa representação. 

 

5) Escreva os números 1, 2, 3, 4 e 5, um em cada um dos cinco 

quadradinhos na figura ao lado, de maneira que as contas indicadas 

estejam corretas. Qual é o número que deve ser escrito no quadradinho 

com o sinal de interrogação? 

 

 

 

6) As plantas no jardim de dona Aurora têm ou cinco folhas ou então duas folhas e uma flor. No total, 

há seis flores e 32 folhas. Quantas plantas há? 

 

 
Atividade baseada em informações encontradas em: 
https://escolakids.uol.com.br/matematica/numero-de-ouro.htm 
https://drive.google.com/file/d/1ooDT3ggZ8kY0kHSd4MO9LxkWws4Q7oKQ/view 
 

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/numero-de-ouro.htm
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Orientação da atividade 

 Leia os desafios com atenção e copie no seu caderno. 

 Resolva os desafios  justificando sua resposta. 

 

1) Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se foram colocados no 

caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos pode ainda ele carregar? 

2) Uma calculadora tem duas teclas: D, que duplica o número, e T, que apaga o algarismo das 

unidades. Se uma pessoa escrever 1999 e apertar em sequência D, T, D e T, o resultado será qual 

número? 

3) De três irmãos, José, Adriano e Caio, sabe-se que ou José é o mais velho ou Adriano é o mais 

moço. Sabe-se também, que ou Adriano é o mais velho ou Caio é o mais velho. Então quem é o mais 

velho e quem é o mais moço dos três irmãos? 

4) Dois pais e dois filhos foram pescar. Cada um pescou um peixe, sendo que ao todo foram pescados 

3 peixes. Como isso é possível? 

5) Usando números inteiros positivos, de quantos modos diferentes você pode fazer uma soma que 

seja igual a 6? 

Por exemplo, você pode usar: 

1 + 2 + 3 = 6 

3 + 1 + 1 + 1 = 6 

e assim por diante. 

Observação: considere 4 + 2 como sendo o mesmo que 2 + 4. 

 

 

 

 

 

 

 

27/08        A hora do código - Profª Juliana     
 

20/08        Matemática – Profº Fausto   
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Os estudos matemáticos ligados aos fundamentos lógicos contribuem 

no desenvolvimento cognitivo dos alunos, induzindo a organização do 

pensamento e das ideias, na formação de conceitos básicos, 

assimilação de regras matemáticas, construção de fórmulas e 

expressões aritméticas e algébricas.  

A utilização das atividades lógicas contribui na formação de indivíduos 

capazes de criar ferramentas e mecanismos responsáveis pela obtenção de resultados na disciplina 

de Matemática. O sucesso na Matemática está diretamente conectado à curiosidade, pesquisa, 

deduções, experimentos, visão detalhada, senso crítico e organizacional e todas essas características 

estão ligadas ao desenvolvimento lógico. 

COMO RESOLVER? 

Na sequência lógica, a finalidade é descobrir um padrão, para sequências, sejam elas numéricas, 

entre objetos, figuras, letras, pessoas etc. 

O modo de se resolver, consiste em descobrir, por intuição, observação dos elementos dados e , ás 

vezes, alguns cálculos, qual a regra de formação e aplica-la ao último elemento, dessa forma, 

completando a  sequência pedida. 

 

EXEMPLO: Qual o valor que completa a sequência lógica de números representados nos 

hexágonos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para resolver esse exemplo você deve analisar a 

sequência ao lado e descobrir a regra dela. 

Você consegue perceber que os números estão 

aumentando? E que estão aumentando seguindo 

um padrão? 

De 22 para 24 aumentou 2, de 24 para 28 

aumentou 4, de 28 para 34 aumentou 6, etc. 

Observe somente a quantidade que aumenta: 

2, 4, 6, 8 ,10, 12 .... 

O próximo número seria 14, então para 

encontrarmos o próximo elemento devemos somar 

64 com 14. 

 

64 + 14 = 78 

 

 

 

Serão sete sequências e você deve encontrar o próximo elemento 

e escrever o seu raciocínio de como chegou no resultado. 
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1) Faça um desenho da próxima figura da sequência: 

 

 

 

 

1)  Observe a sequência dada e descubra o valor de x: 

 

Nas sequências 3, 4 e 5 você deverá encontrar o valor do último termo. (Quanto vale o ?) 

 

 

 

 

 

Nas sequências 6 e 7 você deve desenhar a próxima figura da sequência. 

 

 

  

 

 

  

? ? 

 
1 - Observe quantos lados tem cada figura. 2 - Tente achar uma 

operação matemática entre os três números de cada triângulo. 3- 

Encontre uma regra para a multiplicação: de 1 para 2 multiplicou 

por 2, de 2 para 6 multiplicou por 3, de 6 para 24 multiplicou por 

... 4- A sequência é formada por quadrados e losangos, observe 

somente os quadrados. 5 –Escreva todos os números por extenso 

e descubra uma relação entre as palavras 6- Observe que a 

sequência é formada por um menino seguido de duas meninas e que 

posição dos braços se alterna, então a próxima é ... 7- Observe o 

movimento de cada figura individualmente: Observe o movimento 

que o quadrado faz e coloque na última figura, observe agora o 

movimento do triângulo de do círculo.) 
 

 

Dicas para resolver a atividade:  Espero que tenha gostado da 

atividade!!!  Juliana 

 

Referências Bibliográficas :  
https://blog.maxieduca.com.br/sequencia-
raciocinio-logico/ 
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategia

s-ensino/sequencia-logica.htm 
https://www.matematicagenial.com/ 
(  Raciocínio Lógico Figuras Sequências 

Psicotécnicos QI Quociente de Inteligência Detran 
Concursos RLM 
https://www.youtube.com/watch?v=lf1gixX5EzM  

(adaptada)) 
 

https://blog.maxieduca.com.br/sequencia-raciocinio-logico/
https://blog.maxieduca.com.br/sequencia-raciocinio-logico/
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sequencia-logica.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sequencia-logica.htm
https://www.matematicagenial.com/2017/06/palavra-da-sequencia-camiseta-acetona-macaco-abacaxi-magico.html
https://www.youtube.com/watch?v=lf1gixX5EzM
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1) Translate the text (Long Life) to Portuguese on your notebook. (Traduza o texto no seu caderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Create five phrases on your notebook with your favorite colors (Crie 5 frases, em inglês, no seu 

caderno com suas cores favoritas). 

07/08            – English at home – Profªº Rock 
5/06 
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 Leia o texto com bastante atenção e copie tudo no seu caderno de Educação Física. 

 

 Para manter a saúde,  precisamos ter alguns cuidados. Um deles é apresentar bons hábitos de 

higiene, já que a falta deles facilita a entrada de certos micro-organismos em nosso corpo, como os 

vírus, e algumas bactérias, protozoários, fungos e vermes; podendo causar doenças. Além disso, com 

a falta de higiene, costumamos exalar um odor nada agradável, o que pode fazer com que pessoas 

queridas se afastem de nós.  

Claro que ninguém quer essas coisas para si, não é mesmo? Por isso, abaixo listamos algumas boas 

medidas para termos uma boa higiene:  

1) Escovar os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir, fazendo o uso de fio dental 

pelo menos uma vez ao dia;  

2) Lavar as mãos antes de comer, pois micro organismos causadores de doenças podem estar 

alojados nelas, adentrando pela nossa boca em nosso organismo;  

3) Lavar as mãos sempre que chegar da rua;  

4) Desinfetar as mãos com álcool quando estiver em local que não seja possível lavá-las. 

5) Lavar as mãos e sempre dar descarga após o uso do sanitário;  

21/08             – Educação Física – Profªº Nelson 
5/06 
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6) Não colocar objetos ou as mãos na boca;  

7) Tomar banho todos os dias e lavar os cabelos sempre que necessário, pois neles se acumulam 

suor e sujeiras, ao longo do tempo;  

8) Andar calçado, pois os sapatos protegem os pés de sujeiras e objetos cortantes;  

9) Usar roupas limpas;  

10) Lavar o rosto ao acordar, retirando secreções que se acumulam no canto dos olhos;  

11) Pentear os cabelos sempre;  

12) Nunca, jamais, comer meleca de nariz;  

13) Limpar o nariz, assoando-o na pia, lavando as mãos com água e sabão logo depois;  

14) Sempre cortar e limpar as unhas;  

15) Cortar os cabelos com frequência, para que cresçam fortes e bonitos;  

16) Verificar se não há lêndeas e piolhos nos cabelos e, se sim, tratar desse problema;  

17) Trocar meias  constantemente, para evitar o chulé e as frieiras;  

 

 

 

Atividades : 

 

 Copie as perguntas no caderno e responda: 

 

1) Nesses tempos difíceis de incertezas e insegurança para todos, diante de uma rigorosa necessidade 

de distanciamento social e de hábitos de higiene pessoal, o que você tem utilizado para estabelecer 

uma higiene eficaz?   

2) Quando um membro de sua família sai para fazer compras e chega com as mesmas, quais cuidados 

devem ser tomados?  

3) E se precisar pegar um ônibus coletivo. Que cuidados devem ser tomados? 

4)  Leia o texto abaixo  e depois escreva quais são  as diferenças entre vírus e bactérias. 

 ( NÃO PRECISA COPIAR ESSE TEXTO ) 

 

Entenda a diferença entre vírus e bactérias 

Ambos causam doenças, às vezes fatais, mas biologicamente são completamente diferentes. 

Enquanto bactérias são organismos vivos, vírus não passam de partículas infecciosas. Os dois são 

invisíveis a olho nu, se multiplicam rapidamente em um curto período de tempo e podem causar 

doenças. 

 Mas essas são as poucas características que bactérias e vírus têm em comum. 

Bactérias são organismos compostos por uma única célula, que possui tudo que elas precisam para 

viver: genoma e estruturas celulares que produzem proteínas, abastecendo-as com energia. Esses 

organismos possuem um metabolismo próprio e se multiplicam ao se dividir. As bactérias nem sempre 

são prejudiciais: algumas são vitais para a saúde humana, como as que compõem a flora intestinal e 

auxiliam na digestão. 

Tuberculose, cólera, tétano e difteria são algumas das doenças causadas por bactérias. 

Cuidando do corpo temos mais saúde! 
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Vírus, por outro lado, não são células, mas partículas infecciosas. Para muitos cientistas, os vírus nem 

são considerados seres vivos. Eles podem se multiplicar somente com ajuda externa. Ao infiltrar seu 

material genético em células de outros seres vivos, eles as reprogramam para que elas produzam 

vírus até arrebentar, liberando assim essas partículas infecciosas. 

Cada vírus possui uma célula hospedeira específica. Alguns atacam somente plantas, outros animais 

e humanos. Há também vírus que atacam apenas bactérias e fungos. 

Aids, hepatite, gripe, dengue, catapora e sarampo são algumas das doenças causadas por vírus. 

Os vírus infecciosos são bem menores do que bactérias. Enquanto elas possuem na sua maioria um 

tamanho de 0,001 milímetro, os vírus chegam a no máximo um centésimo dessa medida. 

Medicamento e vacinas 

Antibióticos agem somente contra bactérias. Como vírus não vivem, não é possível matá-los. Contra 

eles há somente antivirais, que inibem a multiplicação dessas partículas, por exemplo, ao impedir que 

eles alcancem as células hospedeiras. 

Mesmo assim, os médicos costumam prescrever antibióticos também para infecções virais, já que os 

vírus enfraquecem o sistema imunológico, possibilitando o ataque de bactérias. O antibiótico é 

prescrito para evitar esse ataque. 

Tanto para bactérias como para vírus, é possível desenvolver vacinas. 
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Hoje você terá a oportunidade de saber um pouco mais sobre as origens da cultura brasileira. Esta 

será uma pequena demonstração da riqueza ancestral e cultural que enchem as páginas de tantos 

livros com informações e histórias que podem lhe ajudar a entender melhor a nossa sociedade.  

 Vamos começar? Leia com atenção os textos abaixo. 

 

História do Baobá 

(Baobás são símbolos da luta dos negros no Brasil) 

 

O baobá é muito mais do que simplesmente uma árvore de grande porte que pode atravessar um 

milênio e carrega consigo a força da resistência africana, a história da devoção do povo negro e o 

poder de transformar os preconceitos. Em Recife a árvore serviu de motivo para introduzir a discussão 

sobre racismo no dia a dia dos alunos e ajudou a transformar a maneira como uns enxergavam os 

outros. Dentre os estados do Brasil, Pernambuco é o que tem maior quantidade de baobás, estima-se 

pelas pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que são cerca de 

150 árvores. O baobá é uma árvore que fascina povos de todo o mundo, mas no Brasil ela tem uma 

forte relação com a religiosidade do povo, sobretudo o de matriz africana. 

Diz a lenda que antes de serem embarcados nos navios negreiros, os escravizados africanos, sob 

chibatadas eram obrigados a dar dezenas de voltas em torno de um imenso baobá, enquanto 

depositam suas crenças, suas origens, seu território, enfim sua essência, para em seguida serem 

batizados com uma identidade cristã-ocidental e enviados para o cativeiro. Por isso o baobá passou a 

ser chamado de árvore do esquecimento, pois os escravos teriam deixando ali toda sua memória 

(sabedoria). 

http://educandoesemeando.blogspot.com/p/historia-do-baoba.html 

 

A partir desta informação, perceba os detalhes deste conto que logo se seguirá.  

 

O último baobá 

Do livro “Contos Africanos”, de Ernesto Rodrigues Abade, Editora Callis. 

 

África, a de rios caudalosos, das selvas verdes e do ar limpo, fugia em direção a um deserto 

carbonizado. O continente mágico e antigo chorava em silêncio. Quando uma manta amarela e seca 

cobriu a vida, um grito de animal ferido, aterrador, se ouviu no mundo. 

O velho narrador...  

Ninguém acreditava mais nas antigas lendas. Os narradores que se sentavam embaixo do baobá a 

desemaranhar longas histórias, protegidos pelas estrelas, já tinham partido quando a areia chegou. 

As palavras estavam caladas. 

Ninguém mais acreditava em um céu protetor. 

África era um enorme lençol amarelo. A areia, grão a grão, tinha construído um grande deserto. 

Interminável. 

Ninguém percebeu, ou ninguém quis se dar conta. 

A desolação chegou em silêncio. 
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Aconteceu quando os glaciais se esvaneceram em uma queixa interminável, quando os ursos e as 

baleias se converteram em recordação, quando as águias perderam o rumo. 

O céu, cansado da torpeza da humanidade, se refugiou em outro céu, mais distante. 

Fugiu. Não podia mais proteger a terra. 

O velho tinha visto as pessoas partirem, os mais jovens em direção ao norte, os mais fracos em direção 

à escuridão. 

Sentiu uma nostalgia distante o invadir lentamente. 

O velho narrador, embaixo do último baobá, contou uma lenda antiga. 

Nela, falava do nascimento das estrelas, da luz, do mundo…Mas não havia ninguém mais disposto a 

escutar um velho prosador. 

Olhou em torno, procurando algum ouvido. África, rio amarelo, estava rodeada de silêncio. Buscou 

uma estrela perdida, no céu só havia escuridão. 

O velho apoiou as costas cansadas no tronco dolorido do baobá. Casca com casca. 

Pele rachada, alma dolorida. 

A árvore da vida estremeceu. 

O vento dava rajadas contra a areia carbonizada. 

Tinha que partir. Sabia que tudo se acabava. O último baobá e a última voz da África iriam embora 

juntos. 

Abriu o punho. Trêmulo, contemplou a semente diminuta que havia guardado tanto tempo. 

A semente da esperança. 

Olhou a árvore. Era o momento. Não se pode atrasar a retirada. 

Separou a areia até chegar à terra. 

Virou a mão e, pela linha da vida, girou a semente até encontrar um sulco. 

O baobá havia aberto a casca e do oculto coração brotou a água milagrosa. 

A árvore era a vida. 

O velho voltou a fazer crescer baobás grandiosos como gigantes que beijavam as nuvens. Agora, 

sobre os escritórios, nos telhados, sobre as avenidas e os trens; nos beirais, sobre comércios, bancos 

e ministérios crescem trepadeiras coloridas. Embaixo delas, está escondida a destruição como uma 

lembrança dolorosa. 

Entre os dedos tremeu a semente. 

Diminuta e brilhante.  

Nunca imaginou que sairia de lá um dragão alado, uma sereia de ondulantes cabelos, um sonho eterno 

de esperanças. 

ATIVIDADE DA “HORA DO CONTO” 

 Copie as perguntas e anote as respostas no seu caderno de Português ou Diário de 

Quarentena.  

1) Você gostou do conto? O que mais lhe chamou atenção? 

2) Que local é este em que passa a história? Como sabe disto? 

3) Qual é a árvore mencionada? Ela é símbolo de qual lugar? 

4) No Brasil existe alguma árvore-símbolo? Qual (is)? 

5) A ligação do baobá com a resistência negra é um forte indício de luta e força. Atualmente, os 

afrodescendentes, tem necessidade de lutar por alguma coisa no Brasil? Quais seriam? 

6) Quais direitos são desrespeitados e quais são respeitados? 

7) O que seria uma sociedade justa e igualitária em sua opinião? 
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LEIA O TEXTO ABAIXO 

 

Como os adolescentes sentem as emoções? 

Um estudo recente investiga como vivenciamos os sentimentos ao longo da vida 

por James McConchie 

 

Se você convive com adolescentes, provavelmente já testemunhou a montanha russa emocional que 

marca a adolescência. Você pode ter dificuldades de acompanhar seus picos, com as emoções 

variando de uma elação extrema ao desespero total de um minuto para o outro. Mas por que a vida 

emocional adolescente é tão conturbada e como isso difere da experiência emocional em outras 

idades? 

 

Em um estudo recente, pesquisadores de Harvard e da Universidade de Washington procuraram 

mapear o desenvolvimento da diferenciação emocional, que é a habilidade de reconhecer e rotular, 

com precisão, diversas emoções em si. Esse é um sinal de boa saúde mental, pois aqueles com alto 

grau de diferenciação emocional tendem a utilizar estratégias eficazes para lidar com situações difíceis 

ao invés de recorrerem a alternativas como o álcool ou a agressão. 

 

O estudo solicitava aos participantes entre 5 e 25 anos que assistissem a uma série de imagens 

desagradáveis, tais como um bebê chorando, e avaliassem o quanto eles sentiam cinco emoções 

negativas: raiva, nojo, tristeza, medo e perturbação. Seus registros foram analisados para se 

determinar a frequência com que eles vivenciavam uma emoção independentemente das outras 

quatro. 

 

Ao final, os pesquisadores descobriram que os adolescentes tendiam a vivenciar muitas emoções 

simultaneamente, mas sua diferenciação era fraca. Em outras palavras, um adolescente pode sentir, 

consistentemente, raiva e tristeza juntas, indicando que lhe é difícil distinguir entre as duas. 

 

“É possível que quanto mais se vivenciam emoções conjuntamente, mais difícil se torna aos 

adolescentes diferenciarem e regularem suas emoções, o que potencializa o risco de uma doença 

mental”, explica o autor líder Erik Nook. A adolescência é “um período de maior confusão sobre quais 

emoções se sente, exatamente”.. 

 

Consigo me enquadrar aí ao recordar meu primeiro encontro dançante na escola, cheio de excitação 

quanto à perspectiva de dançar com minha paquera e uma enorme ansiedade de exibir meus passos 

de dança em frente a todos os meus amigos. O resultado foi um colapso emocional, que ajudou a 

explicar por que aqueles passos de dança saíram tão estranhos. 

 

Os pesquisadores descobriram que as crianças demonstravam mais diferenciação emocional que os 

adolescentes – mas não necessariamente por que sua consciência emocional fosse mais evoluída. Ao 

contrário, elas tendiam a experimentar uma emoção a cada vez. Quando meu filho de quatro anos 

está com raiva, ele sabe disso e o resto do mundo também! 
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Os adultos, por outro lado, demonstraram maior diferenciação emocional que os adolescentes – mas 

não por que eles só estavam vivenciando uma emoção por vez. Os adultos também vivenciavam 

muitas emoções simultaneamente, mas eles pareciam ter-se aprimorado na capacidade de distinguir 

umas das outras. Assim, quando meu filho de quatro anos fica com raiva e eu começo a sentir, tanto 

tristeza, quanto frustração, consigo reconhecer que me sinto triste porque meu filho está perturbado, 

mas frustrado porque eu só quero que ele calce seus sapatos! 

 

Se a habilidade de diferenciar emoções é tão importante, será que os adolescentes podem 

desenvolvê-la? Ou será que eles precisarão simplesmente seguir o velho adágio que diz que “você vai 

entender quando for mais velho”? 

 

Uma estratégia um tanto quanto promissora, que ajuda aos jovens administrar suas emoções é ensinar 

a autorregulação diretamente. Com as evidências se acumulando de que o autocontrole promove 

imensos benefícios, os pesquisadores descobriram que aprender a lidar com o desequilíbrio emocional 

e aumentar a empatia pode ajudar os adolescentes a ficarem mais aptos em suas habilidades de 

autorregulação. 

 

Outro estudo recente, apesar de ter sido conduzido com adultos, sugere que a diferenciação emocional 

pode ser estimulada por meio da prática de mindfulness (consciência plena). O processo de trazer a 

atenção ao estado mental interior sem julgamento parece ajudar as pessoas a distinguirem as 

emoções que vivenciam, rotulando-as. Esses resultados promissores indicam que a prática de 

mindfulness (consciência plena) pode ser uma avenida que vale a pena percorrer, adolescentes ou 

qualquer um de nós que luta com a montanha russa das emoções. 

 

 Este artigo foi publicado originalmente na revista online Greater Good, do Greater Good Science Center da UC, Berkeley, sendo aqui 

traduzido sob permissão por Rosana Lucas para o NUMI - Fonte: http://nucleonumi.com.br/como-os-adolescentes-sentem-as-emocoes/ 

 

Para responder no caderno de Língua Portuguesa: 

  

1) Como foi seu final de semana? Reserve alguns minutos para lembrar como se sentiu no sábado e 

domingo?  

2) Você concorda que suas emoções são como uma montanha russa? O que isso significa? 

3) Para e respire três vezes profundamente. Agora perceba como se sente. Qual emoção está mais 

presente? A nomeie e descreva quais sensações corporais você sente junto com essa emoção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nucleonumi.com.br/como-os-adolescentes-sentem-as-emocoes/
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Oi minha querida e meu querido. Como você está? 

Sinto saudade. Vibro para que em breve possamos nos encontrar em segurança.  

 

Hora de Meditar 

Algo maravilhoso está acontecendo! Como assim?! Algo maravilhoso está acontecendo...? Calma... já 

me explico... Eu sei... estamos vivendo uma pandemia, nossas condições de vida não estão fáceis, 

sentimos tristeza, desânimo, todos os dias parecem iguais e cheios de restrições. A vida nos exige 

muito mesmo... tem até momentos que achamos que não vamos suportar. 

 Mas deixa eu te fazer uma pergunta: imagina como é tomar um copo de água com uma colher cheia 

de sal... ruim, não é? Talvez intragável... Agora jogue uma colher de sal num lago e experimente tomar 

um pouco de água... como te desce?! Menos penoso? Mais fresco?! Pois é... sem querer diminuir a 

dor do momento presente, pois estamos mesmo num momento bem delicado, uma forma de trazer 

saúde mental para a situação é ampliar a consciência sobre as experiências.  

Quando estamos sofrendo a tendência da mente é se fechar nos pontos específicos de sofrimento. 

Dependendo de como você está, sua mente só pode ver isso, ruminando as experiências 

desagradáveis dia e noite. Você não enxerga saída, muitas vezes, e a experiência de sofrimento tende 

a ser cada vez mais intensa. É a colher de sal no copo de água.  

 Mas se ampliamos o nosso olhar, abarcando as coisas boas, belas e saudáveis que ainda existem 

em nossas vidas, pode ser que consigamos perceber que neste momento há sofrimento, mas não há 

somente isso... temos amigos, pessoas queridas que cuidam de nós, o sol brilha, a chuva cai, estamos 

vivos; E nada disso é garantido... Pode ser que amanhã não esteja mais disponível para nós cada um 

destes elementos. Mas hoje estão presentes.  

Aprender a ver a vida com o olhar mais amplo nos ajuda a ampliar o nosso recipiente. É o sal no lago.  

Espero que você possa ampliar o olhar e notar todas as coisas maravilhosas que estão disponíveis 

para você agora mesmo. E se sentir grato por elas pode aprofundar as experiências saudáveis do 

presente, ajudando você a equilibrar melhor o seu olhar... . Um grande abraço.  

Texto de Cristina Gandra (com algumas alterações) Fonte: 

https://www.instagram.com/p/B39vIhslJvt/?utm_source=ig_web_copy_link . Acessado em: 16 de agosto de 2020 às 16:47. 

 

 Que tal meditar por alguns minutos? Antes alguns lembretes importantes: 

 

Meditar não é ficar com a cabeça vazia, deixar de pensar.  Meditar é ficar atenta aos pensamentos 

sem se apegar a eles, conseguir se observar, prestar atenção às sensações corporais. Conectar-se 

com o momento presente.  

Meditar é possível para todas as pessoas. Se você exercita sua capacidade de meditar, a cada dia 

que passa, aumenta sua competência de permanecer no estado de consciência plena. 

 

Antes de começar a prática formal da meditação, que tal procurar por alguma coisa ao seu redor que 

chame sua atenção. Pode ser um objeto, uma paisagem, um som, um cheiro.  
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PEÇA PARA ALGUÉM LER AS ORIENTAÇÕES ABAIXO 

 

 Agora respire profundamente por três vezes e comece a focar sua atenção naquilo que 

escolheu. 

  Observe com cuidado, com curiosidade. Procure detalhes. Todas as vezes que sua atenção 

for desviada, lembre—se de respirar e gentilmente volte sua atenção para aquilo que estava 

observando. 

  Não importa quantas vezes acontecer, o importante é você se observar, perceber que se 

distraiu e retomar o foco.  

 Vou permanecer em silêncio para que você se concentre. Em breve você ouvirá minha voz. 

 No seu tempo, faça uma respiração profunda e lentamente vá percebendo todo o ambiente.  

  

ATIVIDADE: 

Agora quero te convidar a desenhar o que escolheu para observar. 

 

  

Depois de mais sete semanas com meditações criadas por mim, agora vamos entrar em um novo 

ciclo. Realizar práticas produzidas por grupos que são referência em Atenção Plena (Mindfulness) no 

Brasil. Vocês perceberão que muitas técnicas que já aprendemos, voltarão apresentadas de outras 

formas. Hoje vamos exercitar o foco em nós mesmxs usando a respiração e o escaneamento corporal 

como âncoras.  

 

Você sabia que muitos sentimentos diferentes estão sempre indo e vindo dentro do nosso corpo todos 

os dias e todas as horas e com a meditação nós podemos olhar melhor alguns desses sentimentos 

que estão lá. Sim, nós podemos treinar para prestar atenção a cada um deles. Sem precisar saber se 

são sentimentos bons ou ruins, só para entender melhor como nós funcionamos por dentro. Hoje nós 

vamos treinar uma forma de ajudar você a descobrir como está se sentindo aí dentro do seu corpo. 

Ok? 

 Peça para alguém ler os instruções abaixo. 

 

 Para começar, fique numa posição confortável, podendo ser sentada ou deitado de barriga para 

cima.  

 Vamos começar fechando os olhos e prestando mais atenção em como é a sensação da sua 

respiração entrando e saindo do seu corpo. Sentindo que vai aparecendo uma sensação de calma 

e tranquilidade quando você começa a prestar mais atenção na sua respiração.  

 Então, comece a prestar atenção em como você está se sentindo por dentro. Pra investigar melhor 

esses sentimentos, eu gostaria que você se lembrasse de como você percebe o clima, o tempo a 

cada dia.  

 Vamos tentar ver como está o clima, o tempo dentro de você.  Pode ser que você esteja se sentindo 

como num dia clima quente, ensolarado, relaxado. Ou pode ser que dentro de você haja uma 

ventania, quase um furacão. Ou ainda você pode sentir como se estivesse chovendo aí dentro ou 

quem sabe um arco-íris possa surgir também.  
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 Não precisa se preocupar muito em descobrir como está o seu clima. Apenas tente olhar para 

dentro de você, investigar, olhar, perguntar o que está acontecendo, como se fosse um jogo de 

descobrir como está o seu clima. E na verdade, não importa como esteja o tempo e o clima dentro 

de você, lembre-se que ele está sempre mudando, o tempo todo. Um dia o céu pode estar azul, 

limpo, sem nuvens. No outro dia o tempo pode estar nublado. Então se você perceber um tempo 

fechado, uma tempestade dentro de você agora, não se esqueça que depois essas nuvens vão se 

dissolver e que o sol vai voltar a aparecer, a brilhar forte no céu aí dentro.  

 Agora leve sua atenção até os seus pés, deixe que seus pés se sintam pesados e ao mesmo tempo 

muito, muito relaxados. Suba sua atenção até seus tornozelos. Depois para suas pernas. Então, note 

melhor como estão seus quadris. Sinta sua barriga se mexendo pra cima e pra baixo toda vez que 

você respirar. Perceba melhor o seu peito e suas costas, deixando que eles fiquem bem confortáveis, 

sem nenhuma tensão. Sentindo também suas mãos, seus dedos, notando seus braços. Subindo e 

percebendo seus ombros. Movendo a atenção para seu pescoço, então para seu rosto, relaxando bem 

o seu rosto, sua testa, relaxando as bochechas. Deixando com que seu corpo todo fique agora bem 

quentinho, bem relaxado.  

 Então, tente checar de novo como está o tempo, como está o clima dentro de você. Será que esse 

clima mudou ou está igual como estava antes? Abra seus olhos agora e pode dar uma boa 

espreguiçada. Vamos devagarinho fazer as coisas que temos que fazer no nosso dia, mas sabendo 

que nós podemos dar uma olhada melhor nesse clima dentro de nós e que ele sempre está mudando.  

 

 

Oi minha querida e meu querido. Como você está? Que tal meditar por alguns minutos? 

Antes alguns lembretes importantes: 

 

 Meditar não é ficar com a cabeça vazia, Deixar de pensar.  Meditar é ficar atenta aos 

pensamentos sem se apegar a eles, conseguir se observar, prestar atenção às sensações 

corporais. Conectar-se com o momento presente. Meditar é possível para todas as pessoas. 

Se você exercita sua capacidade de meditar, a cada dia que passa, aumenta sua competência 

de permanecer no estado de consciência plena. 

 

Hoje vou te guiar em um exercício sobre tranquilidade. Vamos aprender a relaxar o corpo e a mente.  

 Peça para alguém ler os instruções abaixo. 

 

 Você pode agora se sentar em uma cadeira confortavelmente ou se deitar em um tapete ou no 

sofá, cama, como preferir. 

 Agora comece a respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. 

Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca.  

 Mantenha o olhar suave a sua frente, observando não um ponto específico mas toda a área 

localizada em frente a você.  

 Continue puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca.  

 Agora feche os olhos, procure observar os movimentos da barriga e do tórax. Puxando o ar 

pelo nariz e soltando o ar pela boca. Pode colocar sua mão sobre a barriga e procure perceber 
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que a medida que o ar vai entrando, a barriga começa a subir e quando você solta o ar pela 

boca a barriga parece descer. Perceba como fica mais suave o ritmo do movimento a medida 

que o ar entra e depois saí calmamente.  

 Procure agora deixar sua respiração no ritmo normal sem se preocupar com a intensidade, 

sem se preocupar com a velocidade. Deixe com que a respiração aconteça da forma que tiver 

que acontecer, naturalmente. Observando o movimento da mão sobre barriga, subindo e 

descendo.  

 Comece agora contar até dez. Toda vez que a barriga subir e descer, vamos contar uma vez. 

Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez.  

 Procure agora continuar contando mentalmente e caso perceba alguma distração, um 

pensamento, uma preocupação, talvez as ideias comecem a ir pra muito longe, não tem problema 

nenhum. Apenas traga a atenção de volta para o movimento, foque em suas mãos e continue em 

frente.   

 Procure manter o foco e continue contando de um a dez. Perceba com o corpo parece 

desacelerar e a mente começa a ficar mais calma.  

 Procure agora fazer contato com o mundo à sua volta, sentir a superfície na qual você está 

apoiada.  

 Perceba os sons à sua volta e quando estiver preparado ou preparada, pode abrir os olhos 

novamente.  

 Com essa sensação de calma e tranquilidade procure desfrutar do restante do seu dia.  

 

Fonte: Aplicativo WeMind, desenvolvido pelo Centro Ibirapuera de Neurociência Aplicada (CINA). 

http://cinapsiquiatria.com.br/wemind/ 

 

Atividade no caderno de Língua Portuguesa ou no diário da quarentena: 

 

1) Após realizar a prática, faça dois desenhos: um de como estava o clima dentro de você antes da 

meditação e outro de como está o clima dentro de você depois da meditação. Não existe certo, nem 

errado.  

 

2) Descreva, em um pequeno texto, como se sente quando está tranquila ou tranquilo.  

 

 

http://cinapsiquiatria.com.br/wemind/
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A RIQUEZA DO ARTESANATO 

Todo trabalho manual, não industrializado, feito com ferramentas ou não, para fins utilitários e 

artísticos, é chamado artesanato. No artesanato de tradição, a técnica é desenvolvida por uma única 

pessoa ou por uma comunidade inteira, criando sua própria identidade. 

Os objetos artesanais são feitos sem o emprego de máquinas, diferentemente dos industrializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pintura, o desenho e a escultura também são desenvolvidos por meio de técnicas artesanais. Muitas 

vezes, o artesanato produz objetos utilitários. Outra característica do artesanato é que sua técnica é 

26/08         Arte – Profª Patrícia Vilaça 
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transmitida de uma geração para outra com pouca ou nenhuma mudança para manter certa fidelidade 

às tradições. 

Na história da arte, desde os primeiros movimentos artísticos, como o Renascimento, vários artistas 

ficaram conhecidos por trazer novas ideias e técnicas para a pintura, para o desenho e para a 

escultura, utilizando-se do artesanato para experimentar suas novas propostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ARTE E ARTESANATO? 

Essa é uma dúvida que muita gente tem. Você saberia explicar qual é a diferença entre arte e 

artesanato? Sabemos que a arte pode assumir diversas formas, como pintura, escultura, música, 

dança, teatro, cinema entre outras. Então sejamos mais específicos na nossa pergunta: qual é a 

diferença entre artes plásticas e artesanato?  

Bom, basicamente: A arte plástica é ligada a algum tipo de expressão ou sentimento, e normalmente 

não tem objetivos financeiros e nem função prática. Ela representa uma emoção do artista. Já o 

artesanato, normalmente é feito com o intuito de ser vendido, e é acompanhado de algum tipo de 

técnica ou habilidade 

adquiridos ao longo de muita prática. A criação pode ser repetida, criando-se diversos objetos 

parecidos. Normalmente o artesanato tem função prática, ao contrário da arte. 
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ATIVIDADE 

Copie as perguntas em seu caderno e responda: 

1. Qual é a importância do trabalho artesanal para a sociedade? 

2. Observe as imagens anteriores e responda: Você já viu artesanato de cerâmica, de areia ou 

artesanato indígena? 

3. Que outras formas de artesanato você conhece? 

4. Que tipo de artesanato você aprecia? 

5. Alguém em sua família ou em seu bairro produz alguma forma de artesanato? Qual? 

6. Qual a diferença entre arte e artesanato? 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro /2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

DISCIPLINA  .............................................................PÁGINA 

 

Língua Portuguesa ........................................................... 3 

Matemática...................................................................... 13 

História............................................................................. 20 

Geografia......................................................................... 23 

Ciências........................................................................... 29 

Inglês ...............................................................................35 

Arte ..................................................................................38 

Educação Física...............................................................39 



3 
 

 

 

Para escrever um bom texto é preciso estar atento aos seguintes elementos: 

 

O texto abaixo é de minha própria autoria. Leia-o com atenção observando os elementos destacados acima. 

Um acontecimento marcante na minha vida 

 

         Um fato muito especial que nunca esqueci foi quando viajei para Porto Seguro na Bahia e conhe- 

ci várias praias. Lembro que fiquei muito ansiosa durante toda a viagem e quando cheguei lá nem  

quis almoçar. Fiquei insistindo com minha mãe para irmos logo conhecer o mar, mas quando vi aque- 

la imensidão comecei a tremer, mas também estava admirada. Meu pai segurou a minha mão,entre - 

tanto no momento em que as ondas “quebravam” eu sentia muito medo. 

         Já no segundo dia estava mais tranquila, primeiramente sentei um pouco na areia e fiquei con- 

templando aquela beleza, logo depois meu pai me carregou no colo e entramos no mar, porém no ra- 

Título--Tem como objetivo chamar a atenção do leitor, portanto abuse da criatividade ao 

elaborá-lo, mas não use frases muito longas.Ele deve ser centralizado(no meio da linha) e 

iniciar com letra maiúscula e por uma questão estética, para ficar mais bonito e organizado, pule 

uma linha entre o título e o primeiro parágrafo do texto.

Parágrafo- Dê uma espaço entre a margem esquerda da folha e o início do texto

(aproximadamente 2 cm). Para cada ideia principal você deverá escrever um parágrafo, porém

não existe uma regra exata para o tamanho de cada um deles.

Letra maiúscula- Sempre que você utilizar algum tipo de ponto coloque letra maiúscula.

Letra legível- Capriche na sua letra para que seja possível fazer a leitura do seu texto sem

nenhum tipo de esforço.

Reescrita do texto- Se o seu texto não estiver bom será necessário reescrevê-lo.

01/09           Como escrever melhor  – Profª Nathalie 
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so, pois era muito perigoso eu ir sozinha. Esse passeio durou uma  semana, logo deu tempo também 

de conhecermos pontos históricos da cidade. 

         Quando tudo voltar ao normal irei pedir meus pais para voltarmos em Porto Seguro novamente 

para aproveitarmos ainda mais nossos lindos momentos em família. 

 

 

 

Escreva um texto de no mínimo 15 linhas dando sua opinião sobre a importância da escola e também relate do 

que você está sentindo falta por estar longe do ambiente escolar. 

Observação: não se esqueça de aplicar os conhecimentos apresentados acima. 

 

 

Atividade desenvolvida pela equipe do Projeto Redigir FALE/UFMG e adaptada pela professora Layssa Aguiar. 

 

DESAFIO: TEXTO MISTERIOSO 

1) Leia o texto abaixo com muita atenção. Depois copie a mensagem decifrada em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGORA É SUA VEZ! 

08/09       Decifrando a Língua Portuguesa – Profª  Layssa 
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2) O que você achou da leitura do texto? 

a) Muito fácil - consegui compreender o texto todo com apenas uma leitura. 

b) Fácil - consegui compreender o texto todo, mas precisei fazer mais de uma leitura. 

c) Difícil - consegui compreender o texto todo, mas precisei de ler muitas vezes para decifrar todas as palavras. 

d) Muito difícil - não consegui compreender o texto todo, mesmo lendo a mensagem muitas vezes. 

3) Agora responda às seguintes questões: 

a) Quantas crianças estavam brincando? 

b) O que aconteceu com o castelo e qual foi a reação das crianças? 

c) O que o narrador do texto aprendeu com a cena que presenciou? Você concorda com ele? Comente sua 

opinião. 

4) Você deve ser percebido que este texto usa um código diferente, com números substituindo letras. 

Decodifique os números que aparecem no texto e descubra que letras eles representam. 

Faça isso em seu caderno, usando o quadro abaixo: 

 

 

 

 

5) Usando a linguagem codificada, invente um título para esse texto. Pense em um título que melhor resuma o 

texto, mas que também seja criativo. 

AGORA É A SUA VEZ!!! 

 Escreva um pequeno bilhete para algum colega de sua sala, usando a linguagem codificada da tabela 

que você decifrou. Depois envie no grupo ou em particular. 

 

1) Leia a biografia de Malala Yousafsai com atenção aos detalhes mais importantes. 

2) Assista, se possível,  ao vídeo para complementar seu conhecimento: https://youtu.be/aIUvH5b0A_8 

 

 Desta vez, vamos conhecer um pouco sobre uma jovem inspiradora, com uma história que comoveu o 

mundo inteiro! 

 
Malala Yousafzai  

https://www.ebiografia.com/malala 

Militante dos direitos das crianças 

Malala Yousafzai (1997) é uma militante dos direitos das crianças, uma jovem 

paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir 

à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. 

15/09       Desvendando Biografias – Profª  Elizângela 

 

https://youtu.be/aIUvH5b0A_8
https://www.ebiografia.com/malala
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Infância 

Malala Yousafzai nasceu no Vale do Swat, no norte do Paquistão, no dia 12 de junho de 1997. Filha de Ziauddin 

Yousafzai e de Tor Pekai Yousafzai, ao nascer, nenhum vizinho foi dar parabéns aos seus pais. 

Em regiões do Paquistão, como no Vale do Swat, só o nascimento de meninos é celebrado. As meninas são 

obrigadas a se casar cedo, têm filhos aos 14 anos, porém “Malala”, que significa “tomada pela tristeza”, escapou 

desse destino graças à sua família que sempre apoiou sua vontade de estudar. Sua mãe vivia na cozinha, e 

seu pai, um professor e dono de escola, viu em Malala uma aluna perfeita e, contrariando os hábitos locais, 

depois de colocar os dois filhos para dormir, estimulava a filha a gostar de física, literatura, história e política e 

a se indignar com as injustiças do mundo. 

Quando tinha 10 anos, Malala viu o Talibã fazer do Vale do Swat seu território. Sob o governo paralelo da milícia 

fundamentalista, as escolas foram obrigadas a fechar as portas – as que desobedeceram foram dinamitadas. 

Nessa época, Malala estudava na escola da qual seu pai era dono e que, como as demais, teve que ser fechada. 

Em 2008, com 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentar a escola. Com 12 

anos, para continuar indo à escola, escondia o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada 

no caminho. Nessa época, foi registrado em um documentário feito pelo New York Time, em que Malala 

afirmava que queria ser médica e, para isso iria continuar estudando em qualquer outro lugar. 

 

Malala e o Atentado 

Em 2010, embora o governo tivesse anunciado a expulsão do Talibã da região do Vale do Swat, no Paquistão, 

a milícia continuava rondando a área. Malala que já era conhecida por defender em entrevistas e palestras o 

direito das meninas à educação, passou a receber ameaças de morte. No dia 9 de outubro de 2012, com 15 

anos, Malala que estudava na província de Khyber Pakhtunkhwa, enquanto voltava para casa, seu ônibus 

escolar foi parado por membros do Talibã, que subiram a bordo e perguntaram: “Quem é Malala?”. Ninguém 

respondeu, mas um dos terroristas a reconheceu e disparou três tiros em sua cabeça. 

 

Exílio na Inglaterra 

Malala foi socorrida e levada para um hospital, onde permaneceu em estado grave. Quando apresentou alguma 

melhora, foi levada para Birmingham, na Inglaterra, para ser tratada em um hospital especializado no 

atendimento aos feridos de guerra. Malala sobreviveu ao atentado, recuperou-se e não recuou de suas 

convicções. Tornou-se porta voz de uma causa – o direito à educação. Sua família mudou-se para Birmingham, 

onde vive exilada. 

 

Discurso na ONU 

No dia 12 de julho de 2013, quando comemorou 16 anos, Malala foi para Nova Iorque, onde falou para uma 

plateia de representantes de mais de 100 países na Assembleia de Jovens das Nações Unidas.  No fim do 

discurso, deixou claro que a causa pela qual chegou perto de morrer permanece a mesma: “Nossos livros e 

canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o 

mundo. Educação é a única solução”. 

Livro e Prêmios 

Em outubro de 2013, sua história foi pulicada na autobiografia “Eu Sou Malala”, escrita por Christina  Lamb, pela 

qual recebeu o equivalente a 7 milhões de reis. Malala anunciou a criação de um fundo que leva seu nome para 
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promover a educação para meninas no Paquistão. No dia 10 de outubro de 2013, Malala Yousafzai recebeu o 

Prêmio Sakharov, dado pelo Parlamento Europeu. No dia 10 de outubro de 2014, com 17 anos, Malala recebeu 

o “Prêmio Nobel da Paz”, tornando-se a mais jovem ganhadora da premiação. A honraria foi dividida com o 

hindu Kailash Satyarthi, de 60 anos, que liderou missões para resgatar 80 000 crianças que trabalhavam em 

condições de escravidão na Índia. No dia 29 de março de 2018, Malala voltou ao Paquistão, depois de seis 

anos, quando se encontrou com o primeiro-ministro paquistanês na capital Islamabad. Malala fez um breve 

discurso televisionado quando se emocionou e disse que se dependesse dela, jamais teria deixado o Paquistão. 

 

Graduação 

Em 2020, com 22 anos, oito anos após sofrer o atentado, Malala Yousafzai concluiu a faculdade de Filosofia 

Política e Econômica, pela Universidade de Oxford. 

O que é Mapa Mental? 

Mapa mental é um diagrama que permite que você organize ideias de forma simples e lógica, representando-

as visualmente, facilitando o processo de memorização. Ele começa com um tema central, que evolui através 

de linhas ou “ramos” relacionando os subtópicos do tema. É conhecido como um método de memorização que 

ajuda a aumentar o aprendizado. Esse método foi criado pelo escritor inglês Tony Buzan, que é uma das 

maiores autoridades no estudo do cérebro, memória e aprendizagem. 

                                                                    https://geekiegames.geekie.com.br/blog/como-fazer-um-mapa-mental/ 

Observe os exemplos: 

Mapa feito com a biografia da escritora Paula Pimenta. 
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Mapa feito com a biografia de Nelson Mandela: 

3) Produza um Mapa Mental sobre Malala no caderno de Português. 
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Influência da África em nossa cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Língua Portuguesa é riquíssima e teve forte influência africana em sua formação. Você sabia que palavras 

como abadá, caçamba, cachaça, cachimbo, caçula, canga, capanga, carimbo, caxumba, cochilar, corcunda, 

dengo, fubá, gibi, marimbondo, miçanga, moleque, quitanda, quitute são de origem africana? 

  É importante termos a consciência de que a África é uma das responsáveis pelo português que temos 

hoje no Brasil. Um idioma rico e variado, originado de vários povos e que conquistou sua identidade única por 

conta da forte miscigenação linguística.  

 Assim como influenciou para a formação da língua, a  rica cultura africana  também influenciou na 

literatura. Hoje iremos estudar um conto africano.  

Vamos lá? 

 1ª Parte: Observe a capa do livro abaixo. Faça o quadro a seguir em seu caderno preenchendo  os 

dados apresentados na capa do livro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/09       Curiosidades literárias – Profª  Patrícia Pires 

 

Melhoramentos 
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 2ª parte: Assista o vídeo em que o autor do livro conta um pouco sobre sua história: 

https://www.youtube.com/watch?v=CUM-DHjfct0 

 

 O escritor, autor do texto que será lido, viveu na África, trabalhando como voluntário das Nações Unidas na 

Guiné-Bissau. Nas diversas aldeias e cidades que percorreu, no imenso continente africano, conheceu os 

“contadores de histórias” – griots – que transmitem oralmente, para uma plateia atenta e fascinada, contos, 

lendas, mitos, fábulas... Suas narrações são acompanhadas de mímicas, danças, cantigas e outros efeitos 

cênicos, como a imitação das “vozes” dos animais, do barulho da chuva e do zumbido do vento.   

 

 3ª Parte: Faça a leitura do conto africano: 

 

Por que os cães se cheiram uns aos outros? 

  

Quando os cães governavam-se a si mesmos, havia dois grandes reinos chefiados por poderosos cães. Cada 

um deles gabava-se de ter mais súditos e riquezas do que o outro. Embora fossem adversários, viviam em paz, 

e essa trégua só foi quebrada no dia em que um deles se apaixonou pela irmã do outro chefe. Perdido de 

amores, ele se dirigiu pessoalmente aos domínios do rival:     

 – Meu nobre amigo – disse o cão apaixonado -, fiz essa longa e cansativa viagem até o teu reino para pedir a 

mão da tua irmã em casamento.     

 – Com a minha irmã! – respondeu aos gritos o outro cão –, não quero que você case com ela de jeito nenhum.     

 Humilhado com a resposta, o cão desdenhado voltou furioso para sua corte. Assim que chegou, reuniu o 

Conselho de Guerra e mandou chamar um fiel servidor para que levasse a seguinte mensagem ao seu inimigo:     

 – Diga-lhe que como me recusou a mão da irmã, que se prepare para lutar, pois dentro de poucos dias irei 

marchar com meu exército para destruí-lo.     

 O mensageiro ouviu tudo bem direitinho e já ia partindo quando um dos conselheiros reais o chamou:     

 – Você não pode sair assim todo sujo – disse o conselheiro real. – A sua cara e a cauda estão imundas.     

 Os criados deram um longo banho no mensageiro e perfumaram a cauda dele com os melhores perfumes do 

reino, pois de acordo com os costumes daquele tempo, um mensageiro tinha que se preparar adequadamente 

para executar uma tarefa.     

 No caminho, o mensageiro achou-se tão cheiroso e galante que começou a procurar esposas para ele mesmo, 

deixando de lado a missão que o chefe havia lhe confiado.     

 É por isso que os cães andam sempre atrás uns dos outros, cheirando as suas caudas, para verem se acham 

o mensageiro perdido.   

 

 Agora copie e responda as questões em seu caderno: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CUM-DHjfct0
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1) Onde se passa a história? 

2) Em que tempo se passa a história? 

3) Quem são os personagens apresentados? 

4) O que aconteceu que fez com que os reis adversários, que antes vivam em paz, quisessem entrar em 

guerra? 

5) O que um rei pediu para o outro? 

6) O outro rei acatou o pedido? 

7) O que o primeiro rei fez? 

8) O rei conseguiu avisar o outro da guerra? Por quê? 

9) O mensageiro cumpriu sua missão? Por quê? 

10) O que aconteceu com o mensageiro? E com os reis? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Você já viu alguém corrigindo outra pessoa por falar “nós vai” ou “nós foi”? Para que haja concordância, 

então, o correto é dizer “nós vamos”, pois ambos estão no plural. Quando o pronome for “ele”, o verbo concorda 

no singular: “ele vai”. 

         Quando vamos escrever um texto é preciso atenção à palavra que está relacionada ao verbo. Se a palavra 

ligada a ele estiver no plural o verbo também ficará no plural, mas se ela estiver no singular o verbo ficará no 

singular. 

                                                                                            Alguns trechos retirados: https://blog.imaginie.com.br/concordancia-verbal/ 

 

Exemplos: 

a) João e Marcos fez a prova.(errado) 

    João e Marcos fizeram a prova.(certo) 

 

b) Os meninos é felizes.(errado)  

    Os meninos são felizes.(certo) 

“Não importa quanto longa seja a 

noite, o dia virá certamente.” 

Que ao ler este provérbio africano, 

o seu coração sinta mais frescor e 

se encha de esperança. Abraço e 

até a próxima! 

 

29/09           Como escrever melhor  – Profª Nathalie 
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c) Os livros sumiu do armário. (errado)  

    Os livros sumiram do armário. (certo) 

 

d) Várias pessoas apareceu aqui (errado) 

    Várias pessoas apareceram aqui.(certo) 

 

e) Cada professor corrigiram a prova. (errado)  

    Cada professor corrigiu a prova. (certo) 

 

 

 

 

 Copiar o texto no caderno e corrigir os verbos destacados colocando-os no singular ou plural quando 

necessário. Não se esqueça de aplicar os conhecimentos obtidos anteriormente: título centralizado, letra 

maiúscula, parágrafo e letra legível. 

 

21 de setembro - Dia da árvore lembra importância da natureza 

         No Brasil, o dia da árvore é comemorado em 21 de setembro, às vésperas da entrada da primavera. No 

Norte e Nordeste do país as árvores costuma ser homenageadas também na última semana de março, época 

do início do período das chuvas naquela região. A árvore é o símbolo maior da natureza. 

         No Brasil, cada região escolheram uma árvore típica como seu símbolo. A região Norte, a castanheira; a 

região Nordeste, a carnaúba; a Centro-oeste, o ipê-amarelo, a Sudeste, o pau-brasil e a região Sul, o pinheiro-

do-paraná. Nunca é demais lembrar, também, que o pau-brasil deram o nome ao nosso país. 

         Plantar, cuidar, proteger e defender as árvores significa valorizar todo o verde que ainda existem no 

planeta. Além de sua própria beleza, as árvores têm funções importantes para o meio ambiente. Elas refresca 

o ambiente, dá sombra, são barreiras contra o vento, ajudam a manter a umidade do ar, diminue a poluição, 

mantêm o solo firme e servem de abrigo para pássaros e outros animais. Além disso, para o ser humano, as 

árvores oferece a madeira, o carvão, os frutos, as flores e as matérias-primas para a fabricação de papel, 

remédios e uma infinidade de produtos. Por isso, ao derrubá-las, devemos ter em mente a necessidade de 

replantá-las. O reflorestamento, felizmente, tem se tornado mais comum.  

         Na semana da árvore você pode contribuir com o meio ambiente plantando ou adotando uma árvore. No 

site da ONG Iniciativa Verde você descobrirá quantas árvores deve plantar de acordo com a quantidade de gás 

carbônico que a sua rotina produz. A natureza (da qual também fazemos parte) agradece. 

https://educacao.uol.com.br/datas-c 

 

 

 

Agora é sua vez! 
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 Resolva os desafios abaixo, analisando os desenhos. Justifique suas respostas e deixe os seus 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de Matemática 

03/09           Desafios Matemáticos  – Profª Magna 
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4) COMO DISTRIBUIR AS CINCO MAÇAS EM PARTES IGUAIS PARA CINCO PESSOAS, SE UMA DAS MAÇAS DEVE 

PERMANECER NO CESTO?    EXPLIQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leia o texto abaixo com atenção: 

Curiosidades sobre a Matemática 

O número de ouro 

O número de ouro é uma das teorias mais surpreendentes da Matemática . Ela fala de uma unidade 

irracional que estaria presente em vários elementos da natureza, da arquitetura e até do corpo humano. 

Representado pelo símbolo grego Phi (f), o número 1,6180, que seria equivalente à razão diagonal/lado de um 

pentágono regular, é estudado desde a Antiguidade por matemáticos. Ele indicaria a harmonia, por isso estaria 

presente em obras de Leonardo da Vinci, em construções, como as Pirâmides do Egito, e até no comprimento 

das falanges humanas.  

No século XIII, o matemático italiano Leonardo Fibonacci estava estudando o crescimento de uma 

população de coelhos e se questionou a respeito de quantos coelhos teria no final de um ano, se tivesse 

somente um casal no início do ano e se nenhum coelho morresse nesse período. Ele se surpreendeu ao 

descobrir que a partir do terceiro mês, a quantidade de coelhos no mês seguinte era igual à soma dos dois 

meses anteriores. E dessa forma ele teria 144 coelhos no final do ano. Fibonacci ficou tão intrigado com essa 

relação que começou a estudar essa sequência (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...) na natureza e a 

10/09           Desafios matemáticos– Profª Lais 
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encontrou nas pétalas das rosas, nos caules das árvores e nas conchas 

em espiral do náutilo, um molusco marinho. Na medida que esse 

molusco vai crescendo, sua concha cresce seguindo a razão áurea, em 

uma espiral logarítmica. 

O número de ouro também aparece muito nas artes e na 

geometria. Em várias obras de Leonardo Da Vinci é possível encontrar 

a divina proporção, sendo o quadro de Mona Lisa um dos mais famosos 

exemplos. Os gregos, na escola pitagórica, representavam o número de ouro através do pentagrama, que 

contém a proporção áurea em todos os segmentos.  

Até no ser humano podemos encontrar a razão áurea se, por exemplo, dividirmos a altura de uma pessoa pela 

medida do seu umbigo até o chão. 

Vamos conferir? 

 Registre em seu caderno: 

 

 Sua altura:_______ 

 Distância do seu umbigo até o chão:______ 

 Razão: sua altura/distância do umbigo até o chão :________ 

 

 Agora responda: 

1) Qual é o número de ouro? 

2) Qual é a sequência de Fibonacci? 

3) O que cada número da sequência dada no texto acima representa? 

4) Quantos coelhos teriam no sétimo mês? 

5) Essa sequência dá exatamente o número de coelhos que Fibonacci teria depois de um ano, ou é só uma 

estimativa? Por quê? 

6) Assista os 14 minutos iniciais de Donald no País da Matemágica e O Número de Ouro em: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8oqgrVhA_8 

 De acordo com o vídeo, responda: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8oqgrVhA_8
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a) Quem é considerado o pai da Matemática e da Música? 

b) Qual é o emblema secreto usado pelos Pitagóricos? 

c) O retângulo de ouro aparece no pentagrama várias vezes. O que o retângulo de ouro representava para os 

gregos? 

d) Dê um exemplo de arquitetura onde aparece o retângulo de ouro. 

e) Dê exemplos da natureza onde podemos encontrar a regra de ouro. 

7) O gato de Juliana passou três dias caçando ratos. Em cada dia ele caçou dois ratos a mais do que no dia 

anterior. No terceiro dia, o gato pegou o dobro do número de ratos do primeiro dia. Quantos ratos o gato de 

Juliana caçou nesses três dias? 

8) Todo dia Maria escreve a data e calcula a soma dos algarismos escritos. Por exemplo, no dia 19 de março 

ela escreve 19/3 e calcula 1 + 9 + 3 = 13. Ao longo deste ano, qual é a maior soma que ela irá achar? 

9) Sofia coloca bolas brancas e pretas nos degraus de uma escada conforme o padrão mostrado na figura 

abaixo: 

 

 

 

 

Como ficarão as bolas colocadas no degrau que tem o ponto de interrogação?  

 
Atividade baseada em informações encontradas em: https://escolakids.uol.com.br/matematica/numero-de-ouro.htm 

https://www.unicesumar.edu.br/blog/curiosidades-sobre-matematica/ https://drive.google.com/file/d/1bCzfVgcT9WJx9DYAkf3yrsLkbA8olxFh/view 

 

 

PERÍMETRO DE FIGURAS PLANAS 

 

 

 Calcular o perímetro de um polígono é bem simples se soubermos quanto é a medida de todos os lados, 

basta somar os valores das medidas do contorno da figura. Mas alguns polígonos tem propriedades especiais, 

e nem sempre é necessário escrever todas as medidas. Vamos relembrar? 

Exemplo: calcule o perímetro da figura abaixo: 

 

 

 

 

 

24/09           Desafios matemáticos– Profª Juliana 
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Polígonos regulares  

Os polígonos regulares tem todos os lados com a mesma medida. 

 

 

 

 Observe que nos polígonos mostrados anteriormente todos os lados tem o mesmo tamanho. Se o 

polígono é regular, basta saber quanto vale a medida de um lado, os outros lados terão a mesma 

medida.  

 

 

 

 

 

 

Exemplos: 

 

 Como o triângulo é equilátero, ele possui todos os lados com a mesma 

medida, então todos os lados medem 4 cm. 

 

 

 

 Nesse exemplo, não sabemos o valor da medida de um lado e sim o perímetro, 

que é a soma das medidas de todos os lados.  

 Como a figura é regular, todos os lados tem a mesma medida e para descobrir o 

valor de um lado, basta dividir por 5 que é a quantidade de lados tem um pentágono.  

 

 

 

 Retângulos   

Os retângulos são quadriláteros que tem os lados opostos com a mesma medida. 

 

 

 

1) Determine o perímetro do triângulo equilátero  de lado 4 cm. 

  

Perímetro = 4 + 4+ 4 = 12 cm  

 

2) Quanto mede o lado do pentágono regular que tem perímetro 30 cm? 

Perímetro = 30 cm  

Como os 5 lados tem medidas iguais basta dividir 30 por 5. 

Medida do Lado = 30/5 = 6 cm 

3) Determine o perímetro do retângulo ao lado: 

3 cm 

10 cm 
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Perímetro = 10 + 3 + 10 + 3 = 26 cm 

 

 Observação :  Quando se trata de perímetro de figuras, devemos somar somente as medidas do 

contorno. 

 

 

 Separamos o triângulo do retângulo apenas para encontrar as medidas de todos os lados que 

precisamos, mas para determinar o perímetro da figura ( triângulo + retângulo) somamos apenas os valores 

do contorno. 

 

 

 

1) Determine o perímetro dos seguintes polígonos regulares: 

 

a) Quadrado de lado 3 cm. 

b) Triângulo equilátero de lado 5 cm. 

c) Pentágono regular de lado 7 cm. 

d) Hexágono regular de lado 4 cm. 

 

 

 

 

 O retângulo tem os lados opostos 

com medidas iguais.  

4) Determine o perímetro da figura sabendo que o perímetro do retângulo é 24 cm e o triângulo é equilátero. 

  
 Retângulo: O retângulo tem os lados opostos com medidas iguais, 

portanto a medida do lado que encosta no triângulo é 7 cm e, 

portanto, o lado do triângulo também mede 7 cm. 

 O perímetro do retângulo é 24 cm e como temos dois lados medindo 

7 cm, os outros dois tem que ser 5 cm. (7 + 7 + 5 + 5 =24) 

Atividade 

2) Qual o perímetro do quadrado, sabendo que ele tem o mesmo perímetro do retângulo ? 
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Uma estrela é composta de quatro triângulos equiláteros e um quadrado. 

O perímetro do quadrado é 36 cm. Qual o perímetro da estrela? 

 

 

 

 

3) Determine o perímetro total da figura sabendo que o  perímetro do 

quadrado é   20 cm, e o triângulo é equilátero.  

Denis amarra seu cachorro, usando uma corda de 11 metros, 

a um metro de distância de um canto de  uma cerca de 7 

metros por 5 metros , conforme a  ilustração. Dênis coloca 5 

ossos perto da cerca,  conforme mostrado na figura. Qual o 

maior número  de ossos que o cachorro de Denis consegue 

pegar ? 

4) Canguru  de Matemática Brasil 2020 – Prova Nível E - 2020 

Lia forma figuras com o metro de carpinteiro de seu pai, mostrado 

ao lado. Qual das figuras abaixo não pode ser feita com esse 

metro?  

5) Canguru  de Matemática Brasil 2019 – Prova Nível E - 2020 

 

6) O capitão Cuque planeja navegar por todas as ilhas indicadas 

no mapa, partindo da ilha da Páscoa e terminando a viagem na 

mesma ilha. A viagem toda é de 100 quilômetros (km).  

A distância entre as ilhas do Deserto e do Lago é a mesma que 

entre as ilhas da Páscoa e das Flores, passando pela ilha do 

Vulcão. Qual é a distância direta entre a ilha da Páscoa e a ilha 

do Lago? 

6) Canguru  de Matemática Brasil 2019 – Prova Nível E - 2018 

 

7) Canguru  de Matemática Brasil 2018 – Prova Nível B  
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O Que é História?  

 

 

 

 

Fontes Históricas 

A aula de hoje começa com as fontes históricas. Depois falaremos um pouco sobre as disciplinas que 

auxiliam o trabalho do historiador. 

As fontes históricas são os registros produzidos pelas diversas sociedades que existiram no 

passado. Todo e qualquer tipo de registro produzido pelos seres humanos é considerado uma fonte histórica. 

Por onde o homem passa ele deixa rastros, vestígios, informações. Algumas dessas informações são mais 

fáceis de serem encontradas. Já outras são mais difíceis. Mas o fundamental é que você saiba que as fontes 

históricas são as matérias-primas que permitem que os historiadores realizem o seu trabalho de 

investigação do passado.  

O historiador só analisa o fato histórico depois que ele acontece. Pois então, as fontes históricas, estes 

registros produzidos no passado, trazem consigo diversas informações que permitem um trabalho de 

reconstituição dessas organizações sociais. Os historiadores não têm acesso a todas as fontes históricas. Por 

isso, o nosso conhecimento do passado sempre é parcial e limitado. O conhecimento do passado é uma 

espécie de quebra-cabeças faltando um monte de partes para ficar completo. 

As fontes históricas são muito variadas. Hoje praticamente qualquer registro pode ser considerado um 

documento relevante para o trabalho de investigação do historiador. Por exemplo, as páginas de internet, 

podcasts, blogs e conversas no extinto Orkut, ou as sensações do momento hoje nas redes sociais (tais como 

Facebook e Whatsapp) são utilizados como registros históricos para compreender e interpretar o 

comportamento dos seres humanos.   

 

Agora vamos falar sobre alguns tipos de fontes históricas.  

O historiador se utiliza muito das fontes escritas. Elas podem ser de natureza oficial ou particular, tais 

como cartas, textos de jornais, testamentos, leis, poemas, obras literárias, entre muitas outras. 

Temos também as fontes iconográficas. Eu adoro trabalhar com iconografias.  Elas dizem respeito ao 

mundo das imagens, tais como cartoons, charges, obras de arte, fotos de família, pinturas rupestres, os vitrais 

de uma igreja e coisas desse tipo. 

Não podemos deixar de falar das fontes orais, tais como filmes de cinema, relatos de comunidades 

organizadas na tradição oral, músicas, cantigas populares, entre muitas outras.  

14/09           HistoriAção  – Profº  Jener 

Atividades de História 
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Quando uma determinada sociedade não possui registros escritos as fontes orais passadas de geração 

em geração acabam se tornando uma das fontes históricas mais importantes para analisar o passado de um 

determinado grupo. 

O historiador é uma espécie de investigador do passado. E todo bom investigador precisa de uma 

equipe para auxiliá-lo, pois o trabalho de investigação do passado é extremamente complicado. Além disso, 

trabalhando sozinho o Historiador não dispõe de todas as ferramentas para coletar as informações e extrair o 

conhecimento do passado do jeito que ele necessita. 

É por isso que a História sempre recorre a outras disciplinas para desenvolver o seu trabalho. 

 Vamos analisar algumas dessas disciplinas que auxiliam o Historiador a partir de agora. Começaremos 

pela Arqueologia.  

O trabalho dos arqueólogos é de fundamental importância para os historiadores. As escavações feitas por 

eles são capazes de descobrir cidades inteiras debaixo da terra. É debaixo dessa terra que se escondem 

verdadeiras minas de informações a respeito de sociedades praticamente esquecidas.  

Comunidades inteiras debaixo da terra revelam textos escritos, vestimentas, utensílios domésticos, entre 

tantas outras informações que nos permitem ter acesso a alguns fragmentos do passado.  

Pois como eu disse, é impossível conhecer o passado em sua totalidade. É por causa do trabalho dos 

arqueólogos e paleontólogos que podemos afirmar, sem dúvida alguma, que um dia os dinossauros habitaram 

nosso planeta.  

Os fósseis que são encontrados até hoje não deixam nenhuma dúvida a esse respeito. A utilização da 

geologia e da técnica do carbono 14 pelos arqueólogos possibilita estabelecer com certa precisão a idade dos 

fósseis encontrados por eles. 

Agora vamos falar um pouco sobre a Geografia. A geografia é outra aliada fundamental dos 

historiadores. Geralmente os estudantes que gostam de História também costumar admirar muito a Geografia. 

  A produção de mapas, os estudos demográficos que ajudam a explicar as variações da população 

humana, os estudos sobre a ocupação do espaço geográfico, dentre muitos outros temas, ajudam os 

historiadores a montar as peças do quebra-cabeça do passado. Sem o tempo não há como estudar História. 

Pois bem, não existe tempo sem espaço. Se o tempo é o ponto central dos estudos conduzidos pelos 

historiadores o espaço é fundamental para o desenvolvimento do trabalho dos geógrafos.  

A ação das sociedades humanas no tempo e no espaço geográfico é tanto um elemento de estudo dos 

historiadores quanto dos geógrafos. A diferença é que cada um aprofunda os seus estudos em um elemento 

diferente. Mas na verdade, as fronteiras entre História e Geografia estão se cruzando o tempo todo. 

EXERCÍCIOS 

1) O que são Fontes Históricas? 

2) De que forma as Fontes Históricas ajudam o Historiador no desenvolvimento de seu trabalho? 

3) Quais são os principais tipos de Fontes Históricas? Explique 2 delas. 

4) As mensagens que você envia e recebe pelo Whatsapp podem ser consideradas Fontes Históricas? Explique 

o porquê. 

5) Cite o nome de uma disciplina auxilia o Historiador no desenvolvimento de seu trabalho. Analise de que 

forma os estudos da disciplina que você citou ajudam a conhecer melhor o passado da humanidade. 
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A Origem do Ser Humano 

O CRIACIONISMO é a teoria que defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existente 

no universo foram criação de um Deus. Essa teoria baseia-se na Bíblia, no livro de Gênese. 

O EVOLUCIONISMO é a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano. Baseia-se nos 

estudos de Charles Darwin, que afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado 

de um longo processo de evolução. Os seres vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas 

mudanças no meio ambiente; sendo assim, só as espécies capazes de se adaptarem teriam sobrevivido. 

Segundo ele seres humanos e macacos teriam descendido de um ancestral comum. 

 

Os primeiros hominídeos 

Os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas 

características humanas. Há cerca de 2 milhões de anos, dentro da família de hominídeos, surgiu o gênero 

Homo.  A evolução do Gênero Homo é conhecida por meio do estudo dos fósseis que foram encontrados pelos 

paleontólogos.  Os fósseis mais antigos foram encontrados na África. 

O Australopithecus viveu há cerca de 3,5 milhões de anos. Caminhava sobre os dois pés, alimentava-

se basicamente de vegetais e era pequeno. O esqueleto mais antigo encontrado na África é de uma mulher e 

foi chamado de Lucy.  

Homo Habilis – Considerado o primeiro representante do gênero Homo. Viveu há cerca de 2 milhões de 

anos, na África. Foi chamado de homo habilis, no sentido de habilidoso, por ter construído os primeiros 

instrumentos de pedra e madeira utilizados na prática da caça, incluindo assim a carne na sua alimentação.  

Homo Erectus é o descendente direto do Homo habilis; caminhando aquele mais ereto que este, daí 

seu nome. Aperfeiçoou instrumentos de pedra, com os quais caçava animais grandes. Foi o primeiro do gênero 

homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e Europa. 

Homo Sapiens Neanderthalensis  - Muitos restos de esqueletos foram encontrados em cavernas, daí a 

expressão “homem das cavernas”. Praticava a caça e a coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. Pesquisas 

recentes indicam que o volume do crânio do Homem de neanderthal é igual ou maior do que o do Homo sapiens. 

Fazia sepulturas cobertas de pedra e terra para seus mortos, por isso se acredita que tenha sido a primeira 

espécie a realizar cerimônias religiosas. 

Homo sapiens  é a espécie da 

qual fazemos parte. Surgiu há cerca de 

150 mil anos, na África. Por meio de 

migrações, ocupou todos os 

continentes da Terra e até mesmo fora 

dela, adaptou-se a qualquer ambiente. 

Desenvolveu a fala, a escrita, a 

capacidade de refletir sobre seus atos, 

além de outras inúmeras habilidades. 

 

23/09          História:  Você sabia – Profº  Rômulo 
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ATIVIDADES 

 Após lerem o texto, copie e responda as questões no caderno. 

 

1) Encontre o sinônimo/ significado das palavras retiradas do texto abaixo. Use o Google ou um dicionário; 

a) Hominídeo:  b)  Fóssil:  c)  Paleontologia:  d)  Coleta:  e) Migração: 

2) Quais são as duas teorias mais aceitas sobre a origem do ser humano?  

3) Segundo a teoria de Charles Darwin, é correto afirmar que o homem é descendente do macaco? Explique a 

sua resposta.  

4) Como são chamados os antepassados do ser humano?  

5) Onde foram encontrados os fósseis mais antigos do gênero Homo (Homo Habilis, Homo Erectus, Homo 

Sapiens)?  

6) Que nome recebeu o esqueleto mais antigo já encontrado?  

7) Como é chamada a espécie que surgiu há cerca de 100 mil anos, na África e, da qual nós fazemos parte? 

 

 

 

 

 

 

 Não precisa copiar nenhuma pergunta, somente responda todas as questões no caderno de geografia 

com letra legível. Coloque a data. 

TEMA: REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

 

 Primeira Revolução Industrial (Meadosg do século XVIII – por volta de 1.750) 

 Principais invenções: locomotivas, navios e diversas máquinas movidas a vapor. 

 Carvão mineral (principal fonte de energia) e minério de ferro (principal matéria-prima). 

 Os trabalhadores das fábricas recebiam salários baixos, enfrentam péssimas condições de trabalho e 

não tinham direitos trabalhistas. Houve o uso de mão de obra infantil e feminina. 

 Segunda Revolução Industrial (Final do século XIX até início século XX – Entre 1880 até 1930) 

 Principais criações:  veículos automotores (carros, ônibus) e aperfeiçoadas máquinas industriais que 

permitiram maior produtividade com redução de custos.  

 Uso do petróleo e energia elétrica como fontes de energia principais. 

 Avanços na área de telecomunicações como, por exemplo, telefone e rádio. 

Atividades de Geografia 

04/09          Geografando – Profº  Rinaldo 
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 Terceira Revolução Industrial (1945 até hoje) 

 Surgimento de novas fontes de energia como, a nuclear, eólica, solar, geotérmica etc. Início do uso da 

informática e desenvolvimento da Genética, Biotecnologia, transgênicos, fibras ópticas, telemática e 

outros. Desenvolvimento da Globalização e da Internet que alavancou o mundo do comércio e das 

finanças. Melhorias nas condições de trabalho com ampliação dos direitos trabalhistas. 

 Início das preocupações com o Meio Ambiente (aquecimento global, efeito estufa, desmatamentos, 

extinção de espécies animais). Grande parte destes problemas ambientais iniciou desde a Primeira 

Revolução Industrial. 

 Países emergentes (China, Rússia, Brasil e Índia) aumentam sua importância, no cenário econômico 

global. Expansão das multinacionais. 

 

 Quarta Revolução Industrial (próximas décadas) 

 Os computadores estão se tornando mais rápidos e inteligentes que os humanos. Isso indica que os 

robôs vão tomar o lugar de diversas profissões. Até 2025, um em cada quatro empregos conhecidos 

hoje deverá ser substituído por softwares e robôs.  

 Teremos uma nova geração de máquinas que pensam e que poderão atuar em setores diversos como 

saúde, agricultura, serviços e construção. 

 Nos Estados Unidos, por exemplo, funções típicas de advogados já são feitas por softwares. Eles são 

capazes de analisar um grande volume de documentos em apenas alguns segundos. Além disso, as 

máquinas sugerem decisões a serem tomadas.  

 Na China, um projeto conseguiu construir uma casa inteira usando uma impressora 3D, sem a 

necessidade de operários. Existem ainda carros inteligentes que poderão andar sem motorista. 

 Diagnósticos de doenças e cirurgias médicas também estão sendo realizados por robôs, substituindo 

o trabalho do médico. No jornalismo, testes já conseguiram que robôs produzissem notícias a partir da 

análise de dados. No telemarketing, softwares já são responsáveis por parte do contato entre 

empresas e clientes. 

 A pesquisa do Fórum Econômico Mundial indica que 65% das crianças que hoje entram nas escolas 

irão trabalhar em funções que atualmente não existem. 

 Milhares de postos de trabalho deverão ser extintos, já que a indústria aumentará a produção sem 

precisar criar novos postos. Nesse cenário, o abismo entre quem tem baixa qualificação e alta 

qualificação aumentará, o que tende a aumentar a desigualdade entre povos e países. 

 ATIVIDADES  

1) Identifique, na Primeira Revolução Industrial:  

a) uma invenção  b)  a principal fonte de energia  c) um problema social 

  

2) Identifique, na Segunda Revolução Industrial: 

a) uma criação      

b) uma das principais fontes de energia  

c) um avançado meio de comunicação 
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3) Identifique, na Terceira Revolução Industrial: 

a) uma moderna fonte de energia  

b) um desenvolvimento de procedimento avançado 

c) uma melhoria social 

d) uma melhoria ambiental 

e) um país emergente 

 

 Responda as questões a seguir de acordo com o texto sobre a Quarta Revolução Industrial: 

 

4) Com os avanços dos computadores, o que acontecerá com diversas profissões?                                                                                                                                                

5) Cite 4 setores em que a nova geração de máquinas poderá atuar. 

6) Cite 2 funções de advogados que já são feitas por softwares nos Estados Unidos?  

7) O que os carros inteligentes que existem na China poderão fazer? 

8) Cite as 3 profissões que já estão sendo substituídas por robôs e softwares. 

9) Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o penúltimo parágrafo. 

10)  De acordo com o último parágrafo, o que tende a acontecer entre povos e países? 

11) Crie um título ou faça um pequeno comentário da charge a seguir: 

 

 

 

 

 

 

12) Crie um título ou faça um pequeno comentário da charge a seguir: 
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 Leia atentamente o texto abaixo. Em letras maiúsculas estão os nomes das cidades do Estado de Minas 

(Minas Gerais possui 853 cidades ou municípios). Parabéns para o autor, ou a autora desta CARTA 

MINEIRA. 

Prezado amigo TEÓFILO OTONI. 

Nesta VIÇOSA manhã de primavera,  de onde se contempla um BELO HORIZONTE, um CAMPO 

BELO e MONTES CLAROS, e, ainda,  neste ambiente FORMOSO de nossa terra, quando se pode contemplar 

também, pela madrugada, a ESTRELA DALVA, escrevo-lhe para colocá-lo a par dos últimos acontecimentos. 

No âmbito familiar, a nossa prima LEOPOLDINA, ESPERA FELIZ dar a LUZ a seu primeiro filho que, se 

for homem, se chamará ASTOLFO DUTRA e JANUÁRIA, se mulher. Para cuidar do rebento, ela contará com 

abnegação da sua governanta MOEMA. Mas, enquanto ela aguarda seu bebê, lava roupa tranquilamente 

nas BICAS existentes em um RIO NOVO, afluente do RIO ACIMA, que passa pelas terras de DONA EUZÉBIA, 

naquele LARANJAL, perto da CAPELA NOVA, onde, na hora do RECREIO, a meninada sobe na PONTE 

NOVA, para pescar LAMBARI e PIAU e soltar PAPAGAIOS. 

A prima NATÉRCIA comprou uma casa na rua ANTONIO DIAS, perto da casa do ANTÔNIO 

CARLOS. Você já sabia? Orou a Jesus de NAZARENO em agradecimento, ajoelhada aos pés da SANTA 

CRUZ DO ESCALVADO no alto do MONTE SIÃO, que fica lá para as bandas da GALILEIA, às margens do 

MAR DE ESPANHA. Lembra-se daquelas pedras da tia MARIA DA CRUZ que você queria comprar? Ela 

resolveu vendê-las, menos a PEDRA AZUL, porque ela diz ser a mais bonita e valiosa. 

Aí vai uma fofoca que corre na região: O ELOI MENDES me contou, confidencialmente, que o 

Dr. CARLOS CHAGAS está de caso com a CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. A CÁSSIA, que é muito linguaruda, 

contou para a mulher dele, dona CRISTINA, que, imediatamente queria a separação e iria mudar-se 

para DIAMANTINA. Mas a dona MERCÊS, que é muito benquista por todos, conseguiu convencê-la a não 

tomar essa medida EXTREMA, e lhe propôs que aguardasse a chegada do seu primo, MARTINHO 

CAMPOS, que é um homem de mãos de FERROS, para ouvir o seu conselho. Ele achou que seria uma missão 

muito ESPINOSA, mas, ainda assim, aceitou o desafio. Sendo ele também um homem ponderado, sugeriu ao 

marido que pedisse PERDÕES à sua esposa, na presença do PADRE PARAÍSO, e assim foi feito e tudo teve 

um BONFIM. 

Depois desta CONTAGEM dos fatos,  te faço saber que chegarei em breve pelo trem a vapor que apita 

PIUMHI, quando sai da estação rumo a sua bela cidade de CAPITÓLIO. 

Terminando, receba um forte abraço do seu primo MATIAS BARBOSA, de ITAJUBÁ. 

ATIVIDADES 

1) Qual é o nome da pessoa que escreveu a carta? 

2)  Qual é o nome da pessoa que recebeu a carta? 

3) Qual era a finalidade principal  da carta? 

4) Em qual cidade a pessoa que escreveu a carta morava? 

5)  Em qual cidade a pessoa que recebeu a carta morava? 

6) Quantos municípios o estado de Minas Gerais possui? 

7) Escreva os nomes de todas as cidades citadas no texto. 

16/09        Geografia em ação  – Profº  Nísio 
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 Observe os dois mapas abaixo e faça a questão 8: 
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8) Escreva os nomes dos estados brasileiros e o país que cada um deles corresponde em tamanho. 

Veja o exemplo:  AMAZONAS – MONGÓLIA 

 

 Observe o mapa e responda as questões abaixo 

 

MEDIA MÓVEL DO COVID 19 POR REGIÕES DE MINAS GERAIS 

Uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são retirados, à medida que dados mais 

recentes se tornam disponíveis. Isto faz com que a média se mova ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde ,07/09/2020. 

 

 

9) Qual é o título do mapa? 

10) Qual é a fonte do mapa? 

11)  Explique o que é média móvel. 

12) Quais são as regiões que estão em estabilidade dos casos de COVID 19? 

13)  Qual é a região que está aumentando os casos de COVID 19? 

14)  Em qual região podemos observar uma queda dos casos de COVID 19? 

 

JEQUITINHONHA  
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ESCOLHA E COMPRA DE ALIMENTOS 

Para que se tenha uma alimentação saudável, não basta saber o significado dos nutrientes e o valor 

nutritivo dos alimentos. É necessário saber utilizar essas informações no dia a dia, a começar pela escolha do 

alimento a ser consumido até o momento em que será preparado e ingerido. Para isso, torna-se de extrema 

importância conhecimentos como seleção, preparo, rotulagem e conservação dos alimentos. Na escolha e 

compra de alimentos, o valor nutritivo dos alimentos depende, dentre outros fatores, das características físicas 

e químicas como cheiro, cor, textura etc.  

PRODUTOS EMBALADOS 

 Verifique o prazo de validade e as demais informações que são importantes, como ingredientes, 

informações nutricionais, modo de conservação e de preparo. Essas informações são encontradas nos 

rótulos dos alimentos;  

 A embalagem deve estar perfeita, não podendo estar estufada, enferrujada, amassada, rasgada etc.;  

 O produto não deve estar com a cor, cheiro ou consistência alteradas;  

 Verifique se o local de armazenamento está em boas condições: prateleiras limpas, refrigeradores e freezers 

ligados;  

COMPRA DE CARNES, AVES, PEIXES E OVOS 

 Carne bovina e de porco: quando frescas são compactas, apresentam gordura branca e firme, cor vermelho-

brilhante e cheiro agradável. Não compre se for escura ou esverdeada, o cheiro desagradável e sem 

origem e carimbo de inspeção do Ministério da Agricultura, denominado SIF;  

 Carne moída: evite comprar carne já moída; o ideal é escolher o corte de carne no açougue e pedir que 

seja moída na sua frente, retirando gorduras e nervos. A máquina de moer deve ser bem limpa. Caso a 

carne já esteja moída, certifique-se da presença do SIF e da data de validade;  

 Frango e aves: estão bons quando têm pele com cor variando do branco ao amarelo, a superfície é brilhante 

e firme ao tato. Verifique o carimbo de inspeção (SIF) e validade;  

 Ovos: quando novos, têm a casca bem limpa e sem rachaduras. Pode se verificar se o ovo está velho 

com um teste simples: coloque numa vasilha com água e sal, se flutuar é porque está velho. Não use 

também se a clara ou gema grudarem na casca, se tiver cheiro não característico, podridão ou sabor 

anormal;  

 Miúdos (coração, fígado, rins, língua): estão bons quando a superfície é brilhante, firme ao tato, cor 

regular, sem pontos brancos ou mau cheiro;  

Atividades de Ciências 

09/09        Ciências em casa  – Profº  Marcus 
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 Embutidos (salsicha, linguiça, salame, mortadela, presunto): estão bons quando têm a cor original, sem 

fungos ou excesso de corantes. Salsicha e linguiça não devem ter bolhas de ar ou apresentar líquidos. O 

salame não pode ter bolor, ser escuro demais ou endurecido pela perda de água; 

COMPRA DE HORTALIÇAS E FRUTAS 

As hortaliças e frutas próprias para consumo não devem apresentar:  

 Partes ou casca amolecidas, manchadas, mofadas ou de cor alterada;  

 Polpa amolecida com mofo;  

 Folhas, talos e raízes murchas, mofadas ou deterioradas;  

 Qualquer alteração na cor normal; 

 Qualquer modificação no cheiro característico;  

 Consistência alterada, esponjosa; 

 Perfurações, enrugamento;  

 Excesso ou falta de umidade característica. 

 Prefira as frutas e verduras da estação, pois além de serem mais econômicas, conservam melhor os 

nutrientes. 

  

FREQUÊNCIA DA COMPRA DE ALIMENTOS 

A frequência da compra de alimentos varia de acordo com a durabilidade do produto e com o tamanho 

da despensa. Alimentos que se deterioram com facilidade devem ser comprados com mais frequência ou então, 

serem congelados, a exemplo das carnes, aves e pescados. As frutas e os vegetais perdem o valor nutricional 

facilmente e por isso devem ser comprados frescos e consumidos em pouco tempo.  

Os alimentos não perecíveis podem ser estocados e por isso apresentam frequência de compra menor. 

LEMBRANDO: a quantidade a ser comprada também depende de espaço disponível na despensa! 

 

ATIVIDADES 

1) Quais características são importantes na escolha dos alimentos? 

2) Qual a importância de se verificar a data de validade dos alimentos? 

3) Sobre os alimentos embalados, responda: 

a) Como a embalagem deve estar? 

b) Descreva como o local de armazenamento deve estar. 

c) Escreva uma experiência em que você percebeu problemas nos produtos, embalagens ou no local de 

armazenamento. 

4) João foi ao supermercado para comprar carne moída que será usada na lasanha que sua mãe fará no 

almoço. Quais ações ele deve tomar para que ele compre uma carne de qualidade e evite problemas de 

saúde? 
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5) Selecione dois ovos na sua casa e faça o teste descrito no texto. Qual foi o resultado? Esses ovos estão 

próprios para o consumo? OBS: Caso não consiga fazer em casa, explique como posso identificar se o ovo 

está novo ou velho 

6) O uso de miúdos tem se tornado cada vez mais comum na culinária tanto nas comidas do dia a dia como 

também em restaurantes renomados. O fígado com jiló, coração de frango na brasa e moela cozida são 

bons exemplos. Quais características devem ser observadas na escolha desses alimentos? 

7) Quais características tornam as hortaliças próprias para o consumo? 

8) Observe a imagem abaixo que demonstram as safras de verduras e hortaliças, ou seja, o melhor período 

que podemos consumir esses alimentos. 

 

a) Cite DUAS frutas comuns apenas no período frio (outono e inverno) 

b) Cite 4 frutas ou vegetais comuns na maior parte do ano 

c) Qual a importância de consumir a fruta específica de uma estação. Por exemplo, manga no verão. 

9) Quais alimentos devem ser comprados com maior frequência? Por quê? 

10) Explique a importância de pesquisar antes de fazer as compras do mês (no supermercado, sacolão e 

açougue). 

 

 

Em tempos de Pandemia, estamos mais atentos as situações de risco que corremos no dia a dia, em especial 

aos riscos biológicos, como à exposição de microrganismos como os vírus. Mas são muitos os fatores que 

devemos observar. Vamos falar um pouco deles, no ambiente de casa. Leia os trechos selecionados de uma 

apostila cedida pelo professor de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Paulo Henrique, do Senai.  

ORIENTAÇÕES 

 ✏ Estude o conteúdo das imagens. 

✏ Faça suas anotações das informações que achar importantes.  

✏ Leia as perguntas. Com base em seus estudos e em seus conhecimentos, responda no seu caderno. 

25/09        Fazer Ciências  – Profª Kenya 
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 Leia os artigos, dos Estatutos a seguir  

 

 

1) Qual a relação entre o tema da aula e estes artigos? 

2)  Quais os principais responsáveis pela segurança no lar? 

 

3) Normalmente em casa, ficamos mais relaxados. A falta de atenção pode trazer alguns riscos. Descreva 2 

exemplos de acidentes que podem acontecer por falta de atenção em casa. 

 

4) Quem são as principais vítimas de acidentes domésticos?  

5) Num acróstico, uma mensagem é deixada usando as primeiras letras de uma palavra. Qual a intenção do 

autor, neste acróstico com a palavra "LAR"? 

 

 

 

Estatuto da 

criança e do 

adolescente 

Estatuto 

do idoso 
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7) Monte um acróstico com a palavra SEGURO, relacionado ao nosso tema. 

8)  Se cuidados de segurança não forem observados na sua casa, quais poderão ser as principais vítimas? 

 

 

 

 

 

 

  

9) Converse em casa e tente identificar uma modificação que pode tornar o ambiente mais seguro para um 

grupo de risco. Descreva essa modificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Escolha 2 dos 5 itens citados na segunda imagem da questão anterior e explique como podem comprometer 

a segurança de alguém em casa. 

 

11) Um risco sério para os idosos são as quedas. Por que são tão perigosas? Após responder, cite locais de 

maior risco para os idosos. 

12) Já aconteceram acidentes como esses que discutimos até agora? Conte, tentando identificar atitudes que 

poderiam evitá-los. 

 Perda de autonomia a nível físico; 

 Uso contínuo de medicamentos; 

 Uso de camisolas e robes; 

 Disposição incorreta de móveis e tapetes na 

casa; 

 Falta de iluminação, especialmente durante a 

noite. 

Pessoas idosas com necessidades especiais por conta de 

suas dificuldades acabam assumindo que elas são 

problema, mas na verdade, o espaço que elas habitam é 

que tem problemas, não atende mais às suas 

necessidades. 
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13) Faça uma lista de cômodos e identifique situações de risco que devem ser observados em cada um. (É 

legal discutir isso com um familiar) 

 

14) Algumas medidas preventivas podem ser adaptada para sua casa. Analise os itens a seguir. Você consegue 

fazer uma proposta para melhorar a segurança de algum destes na sua casa? Qual proposta? (Seja criativo!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Analise os itens a seguir. Já viu alguém na sua casa correndo algum risco nestas atividades? Explique 

como evitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)  Quais medidas de prevenção a seguir, você poderá (e deverá) adotar em sua casa e por que? 
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17) Crie, como se fosse uma propaganda, uma frase (slogan) para 

alertar as pessoas sobre segurança em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assista, se puder, ao vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=MwNBJbRTf2w 

 Leia o texto abaixo. 

MARY SMITH AND HER FAMILY 

Hi. My name is Mary Smith. I am nine years old. I live in New York. I am American. I am student. My father is 

John Smith. He is pilot. My mother is Jenny Smith. She is dentist. My brother, Albert Smith, is fifteen. I love 

cats and dogs. I like apples and strawberries. My favorite colors are blue and black. That’s all. Bye! 

 Copie todas as perguntas no caderno de inglês e responda com letra legível. 

 

ACTIVITIES 

1) Qual o nome da narradora? 

2) Qual é a idade dela? 

3) Onde ela mora? 

4) Qual a sua nacionalidade? 

5) O que ela é? 

6) Qual o nome do pai dela? 

7) O que ele é? 

8) Qual o nome da mãe dela? 

9) O que ela é? 

10) Qual o nome do irmão dela? 

11) Qual a idade dele? 

12) De quais animais Mary gosta? 

13) De quais frutas ela gosta? 

14) Quais são suas cores favoritas? 

15) Traduza o texto para português no seu caderno. (Não precisa copiar o texto em inglês) 

16) Reescreva o texto em inglês com suas informações. 

 

Atividades de Inglês 

02/09             English at home – Profº  Rock 

https://www.youtube.com/watch?v=MwNBJbRTf2w
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 LEIA ATENTAMENTE OS QUADROS ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09             English at home – Profº  Rock 
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 Se possível, assista ao vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=pmAUJPsG6Sk 

 Responda as questões no caderno de inglês com letra legível.  

 Somente a questão 5 precisa ser copiada para responder. 

 

EXERCISES WITH VERB TO BE 

1) Translate to Portuguese: 

a) I am student. 

b) You are my friend. 

c) He is my brother. 

d) She is my sister. 

e) It is my dog. 

f) We are friends. 

g) They are students. 

h) My mother is beautiful. 

i) My father is pilot. 

j) My brother and my sister are students. 

 

3) Translate to Portuguese: 

a) Am i student? 

b) Are you my friend? 

c) Is he my brother? 

d) Is she my sister? 

e) Is it my dog? 

 

4) Read and translate the text below: 

 

Hi, my name is Mary. I am 12 years old. I am English. I live in London. I am student. My father is dentist and 

my mother is doctor. My brother is 20 years old, he is mechanic of airplanes. I like melons and apples. I hate 

pineapples and avocadoes. I like cats. 

 

5) Complete the text with your informations: 

Hi, my name is _____. I am ___ years old. I am ____. I live in _____. I am ___. My father is ____and my 

mother is ____. My brother is ____ years old, he is ______. I like _____and ____. I hate _____and _____. I 

like ___.           

                       

2) Translate to Portuguese: 

a) I am not student. 

b) You are not my friend. 

c) He is not my brother. 

d) She is not my sister. 

e) It is not my dog. 

f) We are not friends. 

g) They are not students. 

h) My mother isn’t beautiful. 

i) My father isn’t pilot. 

j) My brother and my sister aren’t students. 

 

f) Are we friends? 

g) Are they students? 

h) Is my mother beautiful? 

i) Is my father pilot? 

j) Are my brother and my sister students? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmAUJPsG6Sk
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6) Answer the questions: 

a) What’s your name? 

b) What’s your favorite fruit? 

c) What’s your favorite color? 

d) What’s your favorite animal? 

e) What’s your father’s name? 

 

VOCABULARY: 

TO TRANSLATE: traduzir 

TO CHANGE: mudar 

WITH: com 

THE: o, a, os, as 

WORD: palavra 

FRIEND = amigo(a) 

BEAUTIFUL = bonito 

TEACHER = professor 

GRANDMOTHER = avó 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIO DE LEITURA DE IMAGEM: Expressão e interpretação, leitura de imagem, construção de sentido. 

 

“UM DA FAMÍLIA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividade de arte 

18/09             Vamos fazer Arte – Profª Patricia 

f) What’s your mother’s name? 

g) Do you have brothers or sisters? 

h) What’s your favorite soccer team? 

i) What’s your favorite music band? 

j) What’s your favorite movie? 

 

CAT = gato 

BAD = mau 

GOOD = bom 

YOUNGER = mais jovem 

COOL = legal 

GOLDEN FISH = peixe dourado 

YOUR = seu, sua, seus, suas 

SOCCER Team = time de futebol 

MOVIE= filme 

SISTER = irmã 

 

https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Frederick-George-Cotman/9288/Um- da-fam%C3%ADlia.html 

 

https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Frederick-George-Cotman/9288/Um-%20da-
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 Autor: Frederick George Cotman  

 Título da obra: “Um da família”  

 Ano: 1880  

 Técnica: Óleo sobre tela  

 Dimensões: 102x170cm.  

 Local: Walker Art Gallery, Liverpool 

 

 COPIE AS PERGUNTAS EM SEU CADERNO. 

 RESPONDA AS QUESTÕES CONFORME A SUA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA IMAGEM.  

 

1) Quantos e quais são os animais que aparecem representados na tela? 

2) Observem como o artista pintou partes mais ou menos iluminadas, isto é, há mais ou menos luz e sombras 

em lugares distintos da obra. Qual personagem que está mais na sombra? 

3) Qual das crianças, em sua opinião, gosta mais de cavalos? Por quê? 

4) Liste os elementos que comprovam que a cena representada é de uma época mais antiga. 

5) Como você acha que a família reagiu quando o cavalo apareceu na janela? Justifique. 

6) Por que você acha que a obra recebeu o nome de: “Um da família”? 

7) Represente os seus animais de estimação. Se não tiver nenhum, faça um desenho de qual você gostaria 

de ter. 

 

 

 

 

 

 

 

 No Brasil conhecemos muitos jogos e brincadeiras que também existem em outros países, ou que 

nossos pais e avós brincavam na infância.  

1) Consulte os seus familiares sobre brincadeiras que conhecem ou pesquise jogos e brincadeiras de outros 

países.  Vocês deverão escrever no caderno como é o jogo ou brincadeira (nome, regras, número de 

participantes, material necessário, em que país surgiu, etc.). 

2)  Vocês deverão  jogar ou brincar com um amigo ou parente e descrever como foi a experiência no caderno. 

3)  Se puder, assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=SfGfBoPIo0w que ensina uma brincadeira 

que se chama amarelinha africana. Vocês poderão experimentar e brincar com os amigos e depois relatarem 

como foi a experiência. Pesquise como é essa brincadeira. 

Atividade de Educação Física 

11/09             Educação Física – Profº Nelson 

https://www.youtube.com/watch?v=SfGfBoPIo0w
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 Se possível, assista ao vídeo comemorativo dos 100 anos da ABI- Associação Brasileira de Imprensa: 

https://www.youtube.com/watch?v=uWKpx5Ls1zg. 

 Leia com atenção o texto inicial e anote em seu caderno a informação do retângulo. 

 Faça o quadro da questão 1 em seu caderno e complete as respostas. 

 Copie as questões 2, 3 e 4 em seu caderno e responda. 

 

Como você pôde observar ao assistir ao vídeo, uma vírgula muda tudo! A mudança de pontuação pode dar 

um novo sentido à frase, também a ausência de pontuação, ou seu emprego incorreto, pode comprometer a 

compreensão do texto.  

Por meio da pontuação, é possível determinar as pausas, expressar a entonação e certas reações. Com 

ela, a escrita pode se aproximar mais da fala e tornar-se possível uma assimilação mais clara e correta na 

leitura de um texto. 

 

 A linguagem oral, isto é, a fala contém recursos como o ritmo, a entonação e também faz uso dos gestos, das 

expressões faciais, que facilitam a compreensão da mensagem. Na linguagem escrita, para que se possa obter 

uma comunicação efetiva e suprir a ausência dos recursos da linguagem oral, conta-se com uma série de sinais 

gráficos, denominados sinais de pontuação, reconstituindo, assim, o movimento do ato da fala.  

São eles: a vírgula, o ponto, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto 

de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses, os colchetes, o travessão.  

1) Você consegue identificar todos os sinais de pontuação? Complete o quadro abaixo com o nome de cada 

sinal correspondente. 

 

 

 

 

 

 

Atividades de Língua Portuguesa 

06/10             Língua Portuguesa -  Profª Layssa  

    

 

A pontuação indica, na escrita, as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar a 

expressão de pensamentos, sentidos e emoções, possibilitando uma compreensão mais clara e 

precisa da lógica de construção do texto.  

https://www.youtube.com/watch?v=uWKpx5Ls1zg
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2) Quais dos sinais de pontuação acima você já usou e usa nos textos que escreve geralmente? Há algum sinal 

que nunca usou? Qual? 

 

3) Leia as frases a seguir e explique o sentido de cada uma, de acordo com o emprego ou não da vírgula. 

Dica: faça a leitura das frases respeitando as pausas marcadas pela pontuação e em voz alta para você 

conseguir perceber a diferença de sentido entre elas. Lembre dos exemplos do vídeo que você assistiu. 

 

a)  

 

 

b)  

 

 

4) A tira a seguir é do cartunista argentino Quino (1932-2020), criador da personagem Mafalda. Nas tiras 

anteriores, Mafalda convence seus amigos de que, como a Argentina, país onde vivem, fica na parte inferior do 

globo terrestre, eles estão de cabeça para baixo, por isso suas ideias caem e o país é subdesenvolvido.  

Veja a tira e observe o que acontece por causa disso. 

 

a) Você viu que no texto predomina a linguagem não verbal. Os sinais de pontuação empregados no balão de 

pensamento constituem um recurso importante para a compreensão do enredo. Que sentido o ponto de 

exclamação dá ao contexto, no quadrinho? 

b) No terceiro quadrinho, o que acontece com Filipe? Por que o cartunista empregou o ponto de interrogação? 

c) Somente no último quadrinho pode-se compreender o que possivelmente ocorreu. O que esse quadrinho 

sugere em relação ao contexto? Se necessário, utilize seus conhecimentos geográficos para interpretar melhor 

a imagem do quarto quadrinho. 

 

 

 

 Minha família gostava de ler, mas, de sair, muito pouco. 

 Minha família gostava de ler e de sair muito pouco. 

 A enfermeira deu a notícia, feliz, ao pai do bebê. 

 A enfermeira deu a notícia feliz ao pai do bebê. 
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 Leia os textos abaixo: 

Como surgiu o funk? 

Apesar de a versão carioca ficar popular no brasil nos anos 1980, a história desse ritmo musical começou bem 

antes: 

1. Na década de 1950, o pianista norte-americano Horace Silver falava no termo “funky style” – ele juntou o 

jazz e a soul music para criar um estilo mais dançante. Nos anos 60, músicos como Miles Davis e a banda Kool 

& the Gang faziam o funk propriamente dito, uma mistura de soul, jazz e rhythm and blues (R&B). Músicas 

como “Opus De Funk” moldaram a época. 

2. Foi James Brown que colocou gênero no mapa internacional. Ele, que já era um dos grandes intérpretes do 

soul, adotou a ideia de Silver e acrescentou mais um toque: o swing, um estilo de dança que surgiu no Harlem, 

em Nova York. Na década de 1970, George Clinton criou o Parliament e o Funkadelic, bandas que trouxeram 

uma influência de rock psicodélico ao funk. 

3. É possível dizer que o funk foi o desenvolvimento de uma série de ritmos musicais que surgiram no centro 

do movimento negro dos EUA. Por isso, na década de 1970, ele continuou mudando. Apareceram o hip-hop e 

o breakdance, principalmente na região do Bronx, em Nova York. A principal característica eram os elementos 

de R&B, funk e as letras do rap. 

4. O funk chegou ao Brasil por volta de 1969 – o Gerson King Combo lançou o álbum Brazilian Soul com 

clássicos brasileiros executados com a batida dos EUA. No mesmo período, Tim Maia, Carlos Dafé e Tony 

Tornado adotaram o cabelo black power, começaram a cantar o ritmo e fundaram o Movimento Black Rio, que 

se tornou um expoente da cultura afro no país. 

5. Na década de 70, apareceram as primeiras produtoras do Rio de Janeiro – a Soul Grand Prix e a Furacão 

2000, que sediaram as versões pioneiras do baile funk. As festas foram fundamentais para que a soul music, 

sob influência do funk, pudesse cravar raízes no Brasil. 

6. Os bailes ganharam força nos anos 80 com a fusão do Miami Bass, um estilo que começou a ser tocado nos 

EUA. A principal característica eram batidas rápidas e letras mais erotizadas. Outra marca registrada eram os 

DJs. Nascia, assim, o funk carioca. 

7. Até então, no Brasil, tocavam-se clássicos remixados. Com o funk carioca, surgiram as músicas em 

português. Elas já abordavam a violência e a pobreza das favelas e comunidades carentes. A retórica sobre o 

tráfico de drogas também se tornou recorrente a partir dos anos 80. 

8. Nas periferias, os bailes continuavam crescendo, especialmente no início da década de 2000. Mas as brigas 

de facções do crime organizado e outras confusões começaram a ser comuns. Ainda assim, houve espaço para 

o surgimento de grupos populares, como o Bonde do Tigrão, do hit “Cerol na Mão”. MC Marcinho, Tati Quebra 

Barraco e outros também marcaram época. 

9. A chegada do funk ostentação em 2010 trouxe uma nova roupagem para o ritmo, que chegou ao Brasil com 

músicas identificadas com o movimento negro. Nomes como MC Guimê, MC Livinho e MC Gui cantam sobre 
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carros importados, roupas de marca, joias e festas regadas a bebida e mulheres bonitas. Há também a 

derivação pop, com Anitta e Ludmilla. 

FONTES Livros Jazz: Research and Pedagogy, de Eddie Meadows, O Mundo Funk Carioca, de Hermano Vianna, Abalando os Anos 1990: Funk e Hip 
Hop, Globalização, Violência e Estilo Cultural, de Micael Herschmann, e Galeras Cariocas: Territórios de Conflitos e Encontros Culturais, de Hermano 
Vianna; artigo Dossiê sobre Cultura Popular Urbana, de Alexandre Barbosa Pereira 

Fonte: TAVARES, Pedro Henrique. Como surgiu o funk. Superinteressante. São Paulo, 04 de julho de 2018. Disponível em: 
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-funk/. Acesso em 16 de out. de 2020. 

História do funk em BH: gênero tem tradição de 30 anos entre mineiros 

 Ao contrário do que se imagina, o funk de Minas não é reprodução da vertente carioca; artistas de Belo 

Horizonte estavam na cena desde antes da explosão do ritmo . 

O funk à mineira força as barreiras das comunidades e atrai o interesse de gente de todos os níveis sociais nas 

Gerais. No entanto, mesmo com MCs mineiros “bombando” Brasil afora, a cena em Belo Horizonte poderia 

pulsar em outra batida, deixando de ser som do “gueto”.  

Vinte seis anos depois do lançamento da coletânea 'Funk Brasil' pelo DJ Marlboro, considerado o marco na 

história do ritmo das favelas cariocas, a batida ganhou sotaque mineiro e legiões de fãs, a exemplo do que 

ocorreu em todo o Brasil. Mas, diferentemente do Rio e São Paulo, um movimento pulsante, muito 

potencializado pela web, se organiza às margens do mercado formal. A música anima festas nas mais 

diferentes classes sociais, de quadras nas favelas a salões em condomínios de luxo. Mas o ponto alto da cultura 

funkeira, o baile, acontece nas comunidades.  

Quadra do Vilarinho, na Região de 

Venda Nova, é palco de um dos 

ícones do funk em BH: ''É o baile 

mais tradicional que se manteve nos 

últimos 30 anos'', diz Wildman 

Novaes, o DJ Treb Pesadão (foto: 

Beto Magalhães/EM/D.A Press)  

Para os MCs, o palco não está no 

circuito da Savassi e Lourdes, na 

Região Centro-Sul. “A Savassi 

recebe mais o rap e o sertanejo”, diz 

Frederico Reis, de 29 anos, o Fred da 

Sul, que organiza um dos maiores 

bailes no Morro do Papagaio. Fora das comunidades, quem os recebe são casas de show da Região da 

Pampulha e Contagem, na Região Metropolitana de BH. O baile mais tradicional é celebrado na Quadra do 

Vilarinho, na  

Região de Venda Nova. “Lá, se apresentam DJs, grupos de dança. É o baile mais tradicional que se manteve 

nos últimos 30 anos”, diz Wildman Silva de Novaes, de 37, o DJ Treb Pesadão.  

Engana-se quem pensa que o ritmo chegou aqui depois de estourar nas comunidades cariocas. A cena mineira 

se desenvolveu na mesma época, e com características próprias. “Surgiu no Rio, mas rapidamente se alastrou 

por todo o Brasil”, afirma Daniel Teixeira, de 33 anos, o MC Dodô.  
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Os precursores são MCs que participaram do União Rap Soul, um dos escolhidos para a terceira coletânea 

organizada pelo DJ Marlboro, o pai do funk carioca. Ao introduzir uma batida dançante e sugerir aos músicos 

que cantassem sobre as bases eletrônicas, Marlboro ergueu os alicerces para um dos maiores fenômenos da 

indústria cultural brasileira. Na década de 1990, com a presença em programas de TV e defendido por 

celebridades, o ritmo passou a ser aceito por um público mais amplo.  

“O funk não é visto como antigamente. Antes, quando você se apresentava como DJ e MC, as pessoas olhavam 

com outros olhos. Pensavam que éramos marginais, bandidos. Agora, olham com mais respeito”, diz DJ Treb. 

Produzido por jovens de vilas e favelas, o funk conquista adeptos em outras classes sociais. “No Aglomerado 

da Serra, por ser muito grande, temos muitos bailes, mais de 10. Vai gente de todos os níveis sociais. Muita 

classe média. 

 O funk tomou conta. Está no Brasil todo, tanto quanto o sertanejo universitário”, completa MC Dodô. A internet 

se tornou importante plataforma de lançamento de músicas e divulgação dos trabalhos da maior parte dos 

artistas. “Trabalhamos para que uma música estoure. Muitas vezes, só depois de um ano é que vamos lançar 

outra. Não é a lógica do CD”, diz Dodô. Um dos principais produtores do estado, José Luiz Carvalho, de 55 

anos, o DJ Joseph, teve músicas em duas coletâneas feitas por Marlboro. Ele lembra que os artistas de Minas 

não são remunerados como os do Rio e São Paulo. Nesses estados, MCs recebem até R$ 50 mil por mês para 

realização de shows.  

“Ostentação, consciente e proibidão” são algumas das vertentes do funk. As letras conscientes deram 

notoriedade a mineiros em todo o Brasil. É o caso do MC Dodô. Em 2007, suas canções o levaram a shows em 

São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Seu primeiro sucesso foi Bomba explode na cabeça, de 2007. 

“A bomba é a notícia que a família recebe do filho que foi assassinado. É 

uma notícia que desmorona, desestrutura”, diz ele, um dos representantes 

do funk consciente.  

''Antes, quando você se apresentava como DJ e MC, as pessoas olhavam 

com outros olhos. Pensavam que éramos marginais, bandidos. Agora, 

olham com mais respeito'', diz DJ Treb (foto: Acervo pessoal/Reprodução)  

No Morro do Papagaio, ou Aglomerado Santa Lúcia, os bailes funk fazem 

sucesso. Nos últimos anos, o ritmo animou festas de rua em pelo menos oito 

pontos da comunidade. Em processo de organizar os eventos, produtores 

pretendem centralizá-los em um único local. “O nosso público é mais gueto. Vem pessoa de fora, se mistura e, 

muitas vezes, permanece”, diz Fred da Sul.  

O termo gueto é usado para se referir às pessoas da própria comunidade. Segundo ele, a ideia é melhorar a 

infraestrutura e conseguir alvarás para serem regulamentados. Desde semana passada, o baile rola na Primeira 

Antena.  

“Temos que melhorar para não ter problemas com a polícia. Agora, estamos com estrutura melhor e teremos 

apresentação de artistas. Será um baile mesmo.” Ele lembra que o evento é feito pelo coletivo Família da Sul 

sem qualquer apoio ou recurso do Estado. “É nós por nós mesmos. Fazemos porque gostamos de levar a 

diversão.” Os MCs mineiros temem que as letras conscientes percam espaço para versos que apelam para a 

pornografia ou façam alusão ao tráfico. “A nova geração tem curtido o funk pornográfico. Estou pensando em 

me aposentar, porque, para me manter no cenário, teria que mudar”, diz MC Dodô.  
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Os chamados “proibidões”, com letras mais sexualizadas ou que fazem referência ao tráfico, têm ganhado 

espaço nos bailes.  

“O “ostentação” já não faz tanto efeito. O MC é um garoto da favela que ouve uma música, gosta e resolve 

compor. Ele vai escrever sobre o que escuta e vê todos os dias”, desabafa. Um produtor que prefere não ser 

identificado diz que a predominância dos funks “proibidões” tem relação com os chamados “bailes de patrão”, 

festas feitas em sítios totalmente custeadas por traficantes. “Nessas festas, 90% das músicas são baixaria e 

putaria. Os patrões bancam tudo.  

Fonte: https://www.uai.com.br/app/noticia/pensar/2015/08/28/noticias-pensar,171098/funk-em-bh-genero-tem-tradicao-de-30-anos-entre-mineiros.shtml. 

Acessado em 16 de out. 2020 

 Por mais que você não goste de funk é inegável que se trata de um movimento importante para 

compreensão da cultura brasileira. 

  Depois de ler o texto acima, faça uma lista com três músicas de funk que você conhece. Depois escreva 

um parágrafo contando sobre o tema da música. Você se identifica com a letra? Por que? 

 

Olá  pessoal, aqui é a coordenadora Adriana. Hoje vamos falar sobre a importância da Motivação na nossa 

vida. Talvez você não goste muito de matemática, mas pode aprender a gostar, a valorizar o conhecimento 

matemático e assim terá mais motivação e facilidade para aprender. 

1) Leia os slides abaixo e reflita sobre o que eles falam sobre a motivação. Faça um comentário sobre a parte 

que mais te chamou a atenção e responda matemático e assim terá mais motivação e facilidade para aprender. 

chamou a atenção e responda as perguntas que aparecem. 
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2)  Faça um desenho de uma situação que mostre a matemática no cotidiano. Coloque uma frase  ao lado do 

seu desenho explicando a  situação  desenhada. Veja o meu exemplo: 

 A matemática está na construção dos aviões, nos cálculos da velocidade, gasto de 

combustível, distância percorrida, altitude ideal para voar, no controle de tráfego das aeronaves 

e no cálculo dos  ângulos de decolagem e aterrisagem. 

 Agora é a sua vez!! 

3) A matemática está no cotidiano das pessoas comuns, mas está presente também na maioria das profissões.  

Faça uma redação em uma folha separada( mínimo dez linhas) falando sobre uma profissão que usa a 

matemática. No seu texto fale que conteúdo da matemática esse profissional usa, dê exemplos. Você pode 

entrevistar alguém da sua casa, pesquisar na internet, falar do seu conhecimento próprio. 

 

4) Em cada letra abaixo, descubra  qual é a profissão que usa esse conteúdo da matemática. Anote apenas as 

respostas. 

QUAL É A PROFISSÃO?? 

a) Trabalho na construção civil e calculo área , volume de concreto, quantidade de ferragem e perímetro. 

b) Trabalho no IBGE e faço a organização de dados de pesquisas em tabelas e gráficos, cálculo de médias 

aritméticas e desvio padrão. 

c) Trabalho em uma empresa analisando o balanço de vendas, despesas da empresa, lucro e prejuízo. 

d) Trabalho no SUS e frequentemente tenho que calcular a dosagem de medicamentos para meus pacientes 

de acordo com o peso e a idade. 

e) Trabalho em um supermercado e tenho que controlar os estoques de produtos, analisar tabelas de compras 

e preço de mercadorias. 

f) Trabalho no Bradesco e calculo juros de financiamentos, procuro as melhores aplicações com melhores taxas 

e rendimentos. Analiso extratos, saldos e renda salarial das pessoas para conceder empréstimos.  

g) Trabalho em uma mercearia e faço os cálculos do total das compras, recebo o pagamento e calculo o troco.  
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h) Trabalho em uma padaria e preciso usar instrumentos de medida de massa( kg), tempo( min) e 

capacidade(ml) para calcular a quantidade dos ingredientes e o tempo para retirar o produto do forno.  

i) Trabalho em uma casa com 4 pessoas  e hoje teremos 6 pessoas a mais para o jantar. Tenho que usar a 

proporção para calcular  a quantidade certa de alimentos. 

j) Uso uma fita métrica e réguas de desenho para criar moldes com as medidas certas e o caimento perfeito. 

k) A porcentagem de desconto é uma grande aliada no meu trabalho.  

l) Estou sempre nos sinais de trânsito, tenho que ser bom de cálculo mental, pois não uso calculadora para 

negociar. 

m) Estou sempre em movimento. Tenho que conhecer os ângulos de 90°, 45° saber o que é paralelo, 

perpendicular e quiser parar em certos lugares sem ser multado. 

n) Uai tabelas e fórmulas para calcular as dimensões das estruturas necessárias para criar grandes edifícios 

com segurança.  

o) Uso os gráficos e as tabelas para organizar as finanças da empresa decido o que fazer para melhorar os 

Lucros. 

o) Uso todos os conteúdos da matemática que são essenciais na preparação de jovens, crianças e adultos para 

serem vem sucedidos no dia a sua e na profissão que escolherem. 

 

 Responda às perguntas no caderno de Língua Portuguesa e dê respostas completas: 

1) Você conhece alguém que não pode enxergar? Que não escuta? Que não pode ou tem dificuldades para 

andar? Na nossa escola, temos alunos “especiais”? 

2) Você acha que nossa sociedade está preparada para receber essas pessoas? Cite um exemplo que 

comprove sua resposta. 

3) Como você lida com pessoas que têm necessidades especiais? Você já viveu alguma situação em que 

precisou ajudar alguém? 

4) O que são limitações?  

Agora vamos relembrar o que são gêneros textuais! 
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 Assista, se possível, ao vídeo: https://youtu.be/dcDyMDPUiTk que fala sobre como produzir um curta 

metragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dcDyMDPUiTk
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5) Agora assista, se possível,  ao curta-metragem Cordas, ganhador do Prêmio Goya 2014, na categoria de 

Melhor Curta Metragem de Animação https://www.youtube.com/watch?v=A6dr2abrOsk e baseado no filme, 

responda às perguntas abaixo: 

a) Que fato novo chama atenção dos alunos na escola? 

b) Como a maioria reage a esse fato? 

c) Que atitude Maria toma? 

d) Como essa situação é vista pelos colegas de Maria? 

 

 Para finalizar nossa atividade, assista, se possível,  a um vídeo informativo sobre Paralisia Cerebral com 

bastante atenção. https://youtu.be/oo4NIPgqLW4 

 

6) Cordas propõe uma reflexão muito extensa e valiosa sobre nossa vida em sociedade. Represente-a por meio 

de uma frase ou desenho. 

 

 

Leia o conto abaixo: 

O baú secreto da vovó 

Quando eu era menina e sentia medo, no lugar de chorar, ficava com raiva. Na noite em que descobri o baú de 

minha avó, eu estava em Santos. Trovejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando 

minha avó me chamou e disse. 

- Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? 

- Como assim? Onde? 

- Lá no fundo da garagem. 

Pronto. Nada como a curiosidade para espantar o medo. Na garagem, vovó o abriu e retirou de dentro dele 

uma espécie de régua.   

- Você sabe o que é isso? 

- Uma régua esquisita - respondi. 

- Não, isso é uma palmatória. Quem errasse na escola levava uma batida na palma da mão. 

- Não acredito! E por que a senhora guardou este treco horrível? 

- Para lembrar que a gente precisa ser mais forte do que as injustiças. Olhe... meu dedal preferido. Foi com ele 

que eu costurei esta roupa - e ela me mostrou um vestidinho com uma espécie de short por baixo. 

- Você jogava tênis, vovó? 

- Não, isso é um maiô! 

- Você nadava de vestido? 

- Sim, e era considerada atrevida. Mas foi assim que conquistei seu avô. 

- Nadando de roupa? 

- Eu vinha de uma família pobre. Seu avô, não. Ele lia, gostava de dançar. 
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- E de nadar também? 

- Sim, e por isso fiz este maiozinho. Corri até a praia de chapéu. Seu avô estava tomando sol. Fingi que tinha 

perdido o chapéu no mar. Ele, como era um cavalheiro, veio me ajudar. O chapéu foi parar no fundo. Então 

apostamos uma corrida para ver quem o apanhava. Ele gostou da minha ousadia. 

- Foi assim que vocês começaram a namorar? 

- E logo me casei. Guardei o dedal pra lembrar que a gente precisa tecer a felicidade, e o maiô, porque um 

pouco de coragem não faz mal a ninguém. Olhe esta caixinha de música. Seu avô me deu quando você nasceu. 

Não é linda? 

Vovó mostrou para mim outros objetos e assim fui descobrindo que se não fosse o mar, que eu temia, não 

haveria o encontro de meus avós e que viver é saber perder o medo de tudo o que a gente nunca espera e 

nunca vai conseguir controlar. 

ATIVIDADE DA “HORA DO CONTO” 

 RESPONDA NO SEU CADERNO OU DIÁRIO DA QUARENTENA: 

1) Você gostou do que ouviu ou leu? Por quê? 

2) O que você considerada mais importante no conto?  

3) Há 3 palavras que foram marcadas no texto. Identifique-as e dê o significado. 

4) Quando a avó era jovem, o que ela fez que lhe rendera o conceito de atrevida?  

5) Qual foi a maior ousadia da avó?  

6) Agora o que você fez que pode ser considerado como atrevida (o)? 

7) Como ela começou a namorar? 

8) Você já fez algo que julgou ser ousadia? O que foi?  

9) Qual a diferença do namoro da época da avó e do namoro atualmente?  

10) O que quer dizer “tecer a felicidade”? 

11) Qual o significado do “maiô” e do ”dedal” para a avó? 

12) Qual a moral da história, segundo a neta?   

13) Assista, se possível,  ao vídeo CONEXÃO SOCIAL. O que ele tem em comum com este conto?  

https://youtu.be/-I4eFAXPdMM 

 

 Oi minha querida e meu querido. Como você está? Que tal meditar por alguns minutos? 

Antes alguns lembretes importantes: 

 Meditar não é ficar com a cabeça vazia, deixar de pensar.  Meditar é ficar atenta aos pensamentos sem 

se apegar a eles, conseguir se observar, prestar atenção às sensações corporais. Conectar-se com o 

momento presente. Meditar é possível para todas as pessoas. Se você exercita sua capacidade de 

meditar, a cada dia que passa, aumenta sua competência de permanecer no estado de consciência 

plena. 

26/10            Hora da Meditação -  Profª Marina 

    

 

https://youtu.be/-I4eFAXPdMM


15 
 

Soltando as tensões 

 Peça a alguém para ir lendo as orientações abaixo para que você possa fazer o exercício de 

meditação. 

 

 Encontre uma postura em que você se sinta confortável e desperta. Uma postura na qual você possa 

permanecer estável, mantendo a coluna ereta e sem trazer tensões para seu corpo.  

 Deixe que seus olhos relaxem e, se não causar desconforto, deixe-os fechados. Você pode deixar suas 

mãos sobre as coxas, soltando as tensões dos ombros e mantendo seu queixo levemente voltado para 

baixo, relaxando a área da garganta.  

 Traga à sua mente a intenção de cultivar um momento de bem estar profundo, tranquilizando o corpo, a 

mente e o coração. Soltando as tensões, os pensamentos e os sentimentos. Permita com que sua 

consciência repouse no momento presente. 

 Agora não é preciso fazer nada, não há nada a mudar, nada a dizer, nenhum lugar para ir, apenas estar 

aqui e agora.  

 Então, inicie uma respiração profunda, expandindo o peito de forma que seus pulmões se abram 

amplamente. 

 Respire sabendo que está respirando e deixe que o ar preencha seu corpo debaixo para cima. Enchendo 

primeiro a barriga e parte mais baixa do tronco como se o ar estivesse enchendo uma grande jarra de água. 

 Respire profundamente sentindo que seu abdômen se expande na inspiração e se contrai na expiração. 

Notando o movimento da respiração acontecendo na sua barriga. Ao expirar deixe com que o ar saia 

completamente do seu corpo, deixando seu corpo mais leve e relaxado. Se for mais confortável para você, 

libere o ar pela boca.  

 Inspire lentamente sentindo o ar entrando pelo seu corpo e enchendo seus pulmões e, quando você senti -

los completamente cheios, segure o ar aí por dois ou três segundos. Então solte o ar em um uma grande 

exalação. Soltando também seu corpo. 

 Veja se é possível fazer esta respiração profunda de cinco a dez vezes. 

 Imagine que o ar que preenche seus pulmões na inspiração também alcança todas as partes de seu corpo. 

Chega em todos os músculos, tendões, cérebro, coração, fluindo em cada célula do seu corpo.  

 Ao expirar o ar que você libera leva suas tensões, rigidez, estresse e preocupações.  

 Respire com esta intenção por alguns instantes.  

 Então, vá trazendo sua atenção às sensações presentes em seu corpo após esta prática. Aos poucos vá 

notando também o ambiente ao seu redor, vá notando os cheiros, a luminosidade que passa pelas suas 

pálpebras ainda fechadas, talvez algum som que esteja perto ou longe.  

 Quando se sentir pronta, abra seus olhos e veja se é possível levar esta intenção de cultivar bem estar nos 

próximos momentos do seu dia. 

Esta prática foi gravada pela equipe NUMI – Núcleo de Mindfulness (https://nucleonumi.com.br/) 
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Adaptado de https://blog.imaginie.com.br/diferenca-entre-mas-e-mais/ 

 Copie o texto abaixo no caderno. 

Na elaboração de uma produção de texto muitos alunos confundem e não sabem quando utilizar mais ou mas. 

Quando usar “mas”? 

“Mas” é expressa uma ideia contrária a anterior. Pode ser substituída por outras expressões que garantem o 

mesmo sentido à oração, como “porém”, “todavia”, e “contudo”, por exemplo. 

Veja os exemplos: 

 “Esforçou-se para ir bem na prova, mas não tirou uma boa nota.”; 

 “Ela caiu, mas não se machucou.”; 

 “Ela falou, mas ninguém escutou.” 

Quando usar “mais”? 

A palavra “mais” é o contrário de menos e faz referência à soma ou ao aumento de quantidade. Veja os 

exemplos para entender melhor: 

 “Quero ir a mais festas neste ano.”; 

 “Quanto mais ele fala, mais eu entendo sobre o assunto.”; 

 “Ela e mais duas amigas foram ao show ontem.”. 

ATIVIDADES 

 Copie e complete adequadamente os trechos a seguir com as palavras MAS e MAIS. 

 

a) Que nosso cérebro é incrível, a gente sabe. ____ você sabia que é possível deixá-lo ____ poderoso? Basta 

fazer exercícios mentais que ajudam os neurônios (células que conduzem mensagens no cérebro) a se ligarem 

entre si, num processo chamado sinapse. Quanto _____você exercitar o cérebro_____ ligações vão se formar. 

Aí fica _____ fácil aprender, memorizar e raciocinar. (...)                                                               (Recreio, nº 625, p.8) 

 

b) Um menino vai a uma agência do correio. - Desculpe, meu jovem, ___ você não pode mandar esta carta 

com apenas um selo – diz o funcionário do correio. - Como ela é muito pesada, você vai precisar colocar _____ 

um selo. Responde o menino. - Se eu colocar ______ um selo, a carta vai ficar ____ pesada ainda!                                                          

(Piadas para rachar o bico, São Paulo: Fundamento, 2010.p.23.) 

 

c) O perônio de um babuíno com ____de 37 mil anos de existência é o primeiro registro do nosso talento para 

somar ___ um. O osso encontrado no norte da África tem 29 marcações, e os cientistas acreditam que se trata 

da primeira “calculadora” da história. Não se sabe o que os nossos ancestrais contavam em esqueletos animais, 

___ a idade dos artefatos dá uma ideia de como o domínio da soma foi uma das necessidades mais primitivas 

para o desenvolvimento da sociedade-um desafio ainda atual para muitos._____ foi na Mesopotâmia de 2 mil 

a.C. que a matemática se tornou abstrata, permitindo cálculos _____ complexos do que a simples contagem 

de unidades. Lá, surgiu o ábaco, o quadro de madeira com linhas e peças móveis que substitui dedos e ossos. 

Fonte dos trechos: https://super.abril.com.br/ideias/privada-a-maior-invencao-da-humanidade 

27/10             Língua Portuguesa -  Profª Nathalie 

    

 

https://super.abril.com.br/ideias/privada-a-maior-invencao-da-humanidade
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 Copie todas as questões no caderno de Matemática usando  caneta e com letra legível.  

 Resolva as questões deixando os cálculos, se houver,  para justificar sua resposta. 

 

                                                  DESAFIOS DE MATEMÁTICA 

1) Observe a figura ao lado e descubra o valor da interrogação que obedece a 

mesma regra dos outros lados  

2) Se você cortar 20 laranjas ao meio e depois cortar metade 

dessas metades ao meio, quantas partes você vai ter?  

 

 

3) O número é maior que 100 e menor que 200. O algarismo das dezenas é o dobro de 3 e o algarismo das 

unidades é o antecessor de 8: ___ ___ ___  

 

4) O número é formado por 3 algarismos, o algarismo da 3ª ordem é o dobro do algarismo da 2ª ordem, que 

por sua vez é o triplo do algarismo da 1ª ordem. Sabe-se que o algarismo da 1ª ordem é divisor de todos os 

números: ___ ___ ___  

 

5) É maior que 2000 e menor que 3000.O algarismo das centenas é igual a terça parte de 6. O algarismo das 

dezenas é igual ao dobro das centenas e o algarismo da unidade é igual ao sucessor de 8: ___ ___ ___ ___  

 

6) O número é formado por 4 algarismos, o da ordem das unidades de milhar é a metade de 16, o algarismo 

das centenas é igual à diferença entre 6 e o único primo par. O algarismo das unidades é igual a metade do 

algarismo das centenas, e finalmente, o algarismo das dezenas é igual a soma entre os algarismos da centena 

e unidade. ___ ___ ___ ___  

 

7) O número é o menor formado por três algarismos diferentes, que obedece às condições:  

➢ O segundo é o triplo do primeiro e o terceiro é a soma do primeiro e o segundo. _____ _____ _____  

8) O número é formado por quatro algarismos diferentes, onde o segundo, da esquerda para a direita é um 

terço do primeiro e o quarto é um terço do segundo.  

O terceiro é a soma do segundo com o quarto. _____ _____ _____ ______  

Atividades de Matemática 

01/10             Matemática -  Profª Magna – Todos os anos 
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9) O número é formado por quatro algarismos, todos diferentes de zero. O segundo é o dobro do quarto e a 

soma dos dois é igual ao terceiro. O primeiro é a metade do terceiro. _____ _____ _____ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/10       Matemática -  6ºano e Geração Ativa 
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 Somente responder. Não precisa copiar as questões 4,5 e 6  

 

4) (SAEP 2013). Observe a figura. A fração que corresponde à parte colorida na figura ao 

lado é: 

 

 

5) Marize comeu duas fatias de uma pizza que tem 6 pedaços. Quanto sobrou da pizza?  

 

 

 

6) Observe abaixo o desenho de algumas peças de um jogo de xadrez.  Qual é a fração que representa a 

quantidade de peças pretas em relação ao número total 

de peças desse desenho?  

 

 

Números negativos- Revisão.  

 As atividades de revisão estão no formulário: https://forms.gle/9cCDmBvgKLmiWFbd8 

 Caso não consiga acessá-lo, responda as questões abaixo no caderno. 

08/10             Matemática -  Profª Juliana –  7º ano 

    

 

Um quatorze avos 

Doze décimos 

Onze milésimos 

Três décimos 

Dois centésimos 

Os Números Negativos são todos aqueles que possuem o sinal de menos (-) na frente e tem valor menor 

que zero (0). Estes números servem para representar temperaturas ou saldo bancário negativo por exemplo. 

Hoje faremos uma atividade de revisão do que já aprendemos nesse mês de setembro sobre os números 

negativos. 

https://forms.gle/9cCDmBvgKLmiWFbd8
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1) Qual das situações abaixo pode ser representada por um número negativo.  

(   ) Crédito de 100 reais na conta bancária.  

(   )Temperatura hoje em Belo Horizonte. 

(   ) Temperatura no Polo Norte. 

(   )Altitude em que se encontra Belo Horizonte Gols marcados por um time. 

  

2) Em uma cidade estava fazendo 4ºC durante a noite, mas no início da madrugada a temperatura caiu 6ºC. 

Qual a temperatura durante a madrugada? ( Se a temperatura for abaixo de zero ela será negativa e deverá ter 

o sinal de - para indicar. Se a temperatura for acima de zero pode ter ou não um sinal positivo). 

 a) 10ºC  b) 2ºC   c) -2ºC 

3) Ana tinha um crédito de 200 reais na sua conta bancária. Fez uma retirada de 240 reais. Qual será o saldo 

de Ana?  

a) 440 reais  b) - 40 reais  c) 40 reais 

   

 4) Julia saiu de casa com 20 reais. Gastou 23 reais na padaria. Como representar essa conta?  

a) 20 - 23 = -3  b) 23-20 = 3  c) 20 + 23 = 43 

  

5) Em qual alternativa a comparação está correta?  

a) -1 é maior do que 0 

b) -2 é menor que -1 

c) -3 é maior que -1 

6) Para cada número positivo há um número negativo na reta numérica. Os números negativos também podem 

ser considerados o oposto dos números positivos. Assim, o oposto de 5 é -5. Então quem é o oposto de 2? 

7) Para fazer adição e subtração de números negativos, podemos pensar no positivo como um crédito (valor 

que eu tenho) e o negativo como uma dívida (valor que gastei). Então qual o resultado da conta 15+ (-20)=  

a) 35  b) -35  c) 5  d) -5 

RETA NUMÉRICA - A reta numérica é uma linha em que se encontram organizados os números em ordem 

crescente da esquerda para a direita. 

NÚMEROS NEGATIVOS NO ESPORTE 

Nos esportes, podemos perceber números negativos “traduzindo” diversos quesitos. Quando 

mergulhamos, por exemplo, podemos contar como referência o mar sendo nosso marco zero e, cada metro 

que mergulhamos, podemos representar como um “metro negativo” na nossa escala de referências. 



21 
 

8) Carlos estava mergulhando no mar a uma profundidade de 16 m. Continuou a descendo mais 5 m. Qual 

expressão representa essa situação?  

a) 16+ 5 = 21  b) (-16) + (-5) =-21  c) -16+ 5 = 11  d) -16+5 = -11 

 

9) Como fica a representação da situação em que uma empresa teve em 2018 um prejuízo anual de 50.000 

reais e em 2019 também fechou o ano com um prejuízo de 30.000 reais?  

a) -50.000 + 30.000 = -20.000 

b) (-50.000) + ( -30.000) = -80.000 

c) 50.000 + 30.000 = 80.000 

 

10) Qual é o sucessor de -5 e o antecessor de 0?  

a) - 6 e 1  b) - 4 e 1  c) - 4 e -1 

 

COMPARAÇÃO DE NÚMEROS NEGATIVOS 

 

11) Qual das comparações abaixo está correta? (  > maior  ou   < menor) 

 a) -3 < -4  b) -2 > 1  c) -1 < -2  d) -3 > -4 

 

EXPRESSÕES COM VÁRIOS TERMOS 

 

NÚMEROS NEGATIVOS NAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS E BANCÁRIAS 

Quando pensamos em transações comerciais e bancárias, o crédito, depósito, ganho e lucro 

representamos com números positivos; mas débito, prejuízo, perda e retirada, representamos com números 

negativos 

Como você pode perceber na reta numérica tanto os números naturais como os inteiros têm como sucessor 

a próxima marca à direita:  Exemplo: o sucessor de -2 é o -1. O Sucessor de -1 é o zero, etc. 

                                                 

Quando temos vários números inteiros negativos e positivos somando ou subtraindo, a forma mais fácil de 

cálculo é somar os positivos e somar os negativos separadamente e depois verificar a resposta final. 

Exemplo:  -3+ 4 - 7 + 8 = -10 + 12 = 2 
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12) O resultado da expressão  5 – 9 – 3 + 4  é  

a) 21   b) -21   c) -3   d) 3 

 

13) O resultado da expressão -5 -3 -2  =  

 a) 0   b) -10   c) - 6   d) - 4 

  

 

 “ X da questão” e a Álgebra. 

Assista, se possível, à historinha “O X da questão” em: https://www.youtube.com/watch?v=uBNn84zUlXc&t=22s 

 E responda: 

1) Qual é o drama vivido pelo personagem X, ou seja, o que o deixava triste e fez com que ele buscasse ajuda 

de um especialista? 

2) Por que depois da conversa com a terapeuta o X conseguiu ficar feliz? 

3) A terapeuta da historinha menciona que o X tem grande importância para a Álgebra. Para perceber um pouco 

dessa importância, assista, se possível, ao vídeo “ A História das Equações do 1º Grau”  do professor Jorge 

Sales em:  https://www.youtube.com/watch?v=9iBVmJPhd8U 

Agora leia os trechos abaixo: 

 O pensamento algébrico de Diofanto de Alexandria 

 O pensamento de Diofanto sobre os processos de desenvolvimento da matemática, especialmente em 

relação a resoluções de problemas existentes em sua época, baseado na invenção e no uso de símbolos, 

certamente para simplificar a escrita e os cálculos matemáticos, fizeram com que as expressões, até então 

escritas totalmente com palavras, pudessem se apresentar de formas abreviadas. Ao contrário de seus 

antepassados, que nos procedimentos de resoluções de problemas utilizavam excessivamente descrições 

através de palavras sem fazer uso de símbolos para representar incógnitas, Diofanto introduziu no cenário da 

matemática um novo modo de pensar tendo por base uma abreviação simbólica das quantidades 

desconhecidas – as “designações abreviadas.” 

fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Diofanto_de_Alexandria 

 François Viète 

 François Viète nasceu em 1540, na França, e morreu em 1603. Apaixonado por álgebra, esse 

matemático francês foi responsável pela introdução da primeira notação algébrica sistematizada, além de 

contribuir para a teoria das equações. 

 Foi também um dos maiores especialistas em cifras de todos os tempos, tendo ajudado seu país a 

proteger-se da Espanha por decifrar um complicado código secreto usado por este Império. 

Viète escreveu: “Matemática não é apenas números e sim envolve letras e toda capacidade que o humano 

conseguir expressar.”                                                                                       fonte: http://clubes.obmep.org.br/blog/b_fviete/ 

08/10             Matemática -  Profª Lais – Só 8º ano 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBNn84zUlXc&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=9iBVmJPhd8U
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diofanto_de_Alexandria
http://clubes.obmep.org.br/blog/b_fviete/
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Com base no vídeo e nos trechos acima, responda: 

a) Era fácil resolver problemas antigamente? Por quê? 

b) Como os gregos resolviam equações? 

c) Como os Árabes ajudaram a propagar a Álgebra? 

d) Qual palavra levou o X a ser tão usado? O que ela significa? 

e) O que é conhecido como idioma da Álgebra? 

f) Quem é chamado de pai da Álgebra, no vídeo? 

g) Quem foi o maior Algebrista grego? 

h) Cite dois ramos em que a equação é importante. 

 

4) Assista, se possível,  ao vídeo “ Curtas Matemáticos - Equações e a analogia com a balança” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=skblKGBsqqM e compreenda como a analogia com uma balança ajuda a 

solucionar uma equação. 

 

5) As balanças estão em equilíbrio. Qual é o valor de X, em cada caso? 

a)                                                                                  b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

6) Descubra o valor de cada incógnita ( letra ).Em cada alternativa, coloque um algarismo dentro de cada 

retângulo para que a multiplicação fique 

correta. 

 Letras diferentes representam 

valores diferentes. 

 X é um algarismo par. 

 indica multiplicação. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=skblKGBsqqM
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Conclusão:    X =             A =           D =           Y =            B =           E =            Z =            C = 

 

7) O desenho mostra uma balança em equilíbrio. 

a) Determine a equação que a balança está representando. 

b) Qual é a massa de cada cubo x? 

 

8) Uma balança está em equilíbrio. O equilíbrio permanece se tocarmos os pratos? Por quê? 

 

 

 

 

9) Qual deve ser o valor de x, em cada caso, para que as igualdades sejam verdadeiras? 

a) 5 = X+3                         b) 48 + X = 72                    c) X + 4 = 20 

 

 

 

 

 

 

 

 LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO 

 

A CHAMADA PRÉ-HISTÓRIA 

 

O período inicial de nosso estudo corresponde ao mais longo de toda a existência humana. É a PRÉ-HISTÓRIA, 

que significa antes da história, período no qual o ser humano ainda não havia criado a escrita.  

https://pt.slideshare.net/EvertonAraujoMoraes/lista-de-exerccios-equao-do-1-grau 

Atividades de História 

05/10             História -  Profº Rômulo  
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Existem, por exemplo, até os dias de hoje, comunidades indígenas brasileiras e algumas tribos africanas que 

não possuem sistemas de escrita. Então eles não têm História? Claro que sim! Todos os indivíduos fazem parte 

da História, conhecendo ou não um sistema de escrita.  A História existe desde o momento em que a 

humanidade passou a existir em nosso planeta. Sem a humanidade, não há História! [ 

 

AS SUBDIVISÕES DA PRÉ-HISTÓRIA  

O período conhecido como PRÉ-HISTÓRIA é subdividido em três fases distintas. Essa divisão se baseia nos 

avanços técnicos, na produção dos artefatos desenvolvidos pelos grupos humanos. Essas três fases são:  

 IDADE DA PEDRA LASCADA OU PALEOLÍTICO: Vai desde o surgimento do homem primitivo 

(aproximadamente 500 mil anos a.C.) até cerca de 10 mil a.C.  

 IDADE DA PEDRA POLIDA OU NEOLÍTICO: Estende-se de 10 mil anos a.C. até cerca de 6 mil a.C. 

grupoescolar.com extraído em 26/02/11  

 IDADE DOS METAIS: Próximo ao ano 6000 a.C.. Alguns grupos humanos substituíram a pedra por 

objetos e artefatos de metal, como o cobre e o bronze.  

 

PERÍODO PALEOLÍTICO: O INÍCIO DA HUMANIDADE  

Os grupos humanos do período paleolítico garantiam a sua sobrevivência, basicamente, com as seguintes 

atividades econômicas: caça, pesca e coleta de frutos, ovos e raízes. Por isso, chamamos as comunidades 

primitivas, desse período, de caçadoras ou coletoras, isto é, só sobreviviam a partir dos bens fornecidos pela 

natureza.  

Havia uma relação predatória: retirava-se da natureza, mas nada era reposto. Isso, naquela época, não 

representava nenhuma ameaça ao meio ambiente, pois a população humana era bem reduzida e só retirava 

da natureza o suficiente para saciar sua fome. Será que, hoje em dia, poderíamos dizer o mesmo? A cada dia 

devemos aumentar nossas preocupações com nosso planeta e o futuro de todas as formas de vida. Devemos 

pensar nos recursos da natureza de que ainda precisamos e que não podemos deixar esgotar. Por isso, a 

preservação da Natureza, nos dias de hoje, é tão importante.  

No paleolítico, os seres humanos viviam em bandos, compartilhando o uso dos rios, das florestas e dos lagos. 

Dormiam a céu aberto e, com o tempo, passaram a morar em grutas e cavernas. Ninguém era dono de nada. 

Tudo pertencia a todos. Por conta disso, ajudavam-se uns aos outros, na obtenção de alimentos, tendo, entre 

si, relações de cooperação e de igualdade.  

Mas havia uma divisão natural do trabalho, por sexo e idade: homens caçavam e pescavam, enquanto as 

mulheres, idosos e crianças coletavam frutos. Os instrumentos e artefatos dos homens do paleolítico eram 

rudimentares, feitos, basicamente, de lascas de pedra. Mas, também, utilizavam ossos e marfim. As 

comunidades do paleolítico eram nômades, isto é, não possuíam moradia fixa, pois, frequentemente, 

deslocavam-se de uma região para outra, em busca de alimentos.  

É, nesse período, que se descobre a utilidade do fogo e como controlá-lo, o que significou um grande avanço 

para a humanidade. A partir da conquista do fogo, o homem começou a se aquecer no frio, cozinhar os 

alimentos, defender-se dos animais ferozes e iluminar suas cavernas e grutas. Em outras palavras, a partir do 

uso do fogo, o homem começou a acelerar sua intervenção, modificação e controle sobre a natureza.  

Por volta de 30 mil a.C., surgem novos avanços, como o aperfeiçoamento das técnicas de caça e pesca, o arco 

e a flecha e a criação da arte de pintura nas paredes das cavernas, que são chamadas de pinturas rupestres.  
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PERÍODO NEOLÍTICO: UMA GRANDE TRANSFORMAÇÃO  

Um fato curioso: apesar das comunidades primitivas serem, fundamentalmente, patriarcais, isto é, sociedades 

nas quais o poder se encontra com os homens, foram as mulheres que realizaram a 1ª grande revolução da 

humanidade, capaz de provocar profundas transformações no estilo de vida dos seres humanos.  

Estamos falando da chamada Revolução Agrícola (ou Revolução Neolítica). Enquanto os homens saíam à caça, 

elas coletavam frutos e raízes e foram capazes de observar como se dava o cultivo de sementes lançadas ao 

solo. Muitas vezes, a caça e a pesca não eram suficientes para alimentar a todos. Assim, o problema da fome 

foi sendo resolvido com o consumo dos alimentos, colhidos do plantio feito pelas mulheres. Isso, ao longo do 

tempo, foi causando uma grande mudança no comportamento dos grupos humanos. Verifica-se, a partir da 

agricultura, o surgimento de outra importante atividade produtiva: a domesticação de animais.  

Como a produção agrícola era desenvolvida, necessariamente nas proximidades de lagos e rios, devido à 

facilidade de ter água para irrigar a plantação, muitos animais eram atraídos pela sede e, até mesmo, pelos 

alimentos ali plantados. Eles eram, então, abatidos, como fonte de alimentos e para não devorarem o cultivo.  

Mais uma vez, as mulheres se destacam: passaram a cuidar dos filhotes dos animais abatidos. Daí, acredita-

se ter originado a prática da domesticação de animais, consolidando a ERA NEOLÍTICA. Com as fontes de 

alimentos asseguradas, o homem deixa de ser nômade e torna-se sedentário, fixando-se por um tempo 

prolongado num mesmo local, onde produzia os seus próprios alimentos e onde tinha de aguardar o tempo da 

colheita.  

Nesse período, o homem descobriu que a argila, moldada e cozida, ganhava resistência. Assim, desenvolveu 

a arte da cerâmica: passou a fabricar jarros, potes e panelas onde guardava o excedente, que era o que 

sobrava, o que era produzido, além do necessário, para o consumo. Com esta melhora na qualidade de vida, 

a população humana aumenta.  

A IDADE DOS METAIS AO FINAL DO PERÍODO NEOLÍTICO  

Observa-se um avanço nas técnicas de fabricação de instrumentos de trabalho. Por volta de 6000 a.C., os 

grupos humanos desenvolviam e experimentavam técnicas que permitiam a utilização de metais, em larga 

escala, na produção de utensílios, enfeites e armas. Começava a Idade dos Metais. Artefatos de metais 

facilitavam uma crescente produção de excedentes alimentares.  

Com as técnicas do metal, foi possível obter melhor aproveitamento da agricultura. Os estudos levam a crer 

que o cobre e o estanho tenham sido os primeiros a serem manipulados. Desenvolveu-se a técnica de fundição 

e, a partir da mistura do cobre e estanho derretidos, obteve-se o bronze, metal de maior resistência, viabilizando 

a fabricação de ferramentas mais fortes. O uso do metal revela uma das grandes proezas dos primeiros grupos 

humanos.  

 

ATIVIDADE 

Após lerem o texto, copie e responda as questões abaixo.  

1) Tendo em mãos um dicionário ou fazendo busca no Google, encontre o significado/sinônimo das seguintes 

palavras (sempre de acordo com o texto):  

a) Artefato:   b) Predatório:   c) Rudimentar:   d) Revolução:  

 

2) O que é Pré-História? Quais as suas subdivisões?  

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  
Apostila de História – 2 Bimestre / Organizadora: Secretaria Municipal de Educação  

/Coordenadoria de Educação: Rio de Janeiro, 2011. Páginas: 3,4,5,10,12,16,18.  
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3) Sobre o Paleolítico, responda:  

a) Como era a divisão do trabalho?      

b) Como era a relação desses grupos humanos com a natureza?    

c) Como viviam?  

 

4) Sobre o Neolítico, responda:  

a) Qual o papel de destaque das mulheres nesse período?  

b) Quais as consequências da descoberta da argila/cerâmica para esses grupos humanos?  

c) “o homem deixa de ser nômade e torna-se sedentário”. Explique essa frase.  

 

5) Sobre a Idade dos metais, responda:  

A) Quando começou?  

b) O que é bronze?  

c) Qual a importância do uso do metal para as sociedades humanas?  

 

 

GRANDES CIVILIZAÇÕES DA ANTIGUIDADE - EGITO 

O Egito Antigo foi uma das mais importantes civilizações da Antiguidade (3500 a.C – 476 d.C), dentro do 

continente africano. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito 

normal deixavam o solo recoberto com um limo (húmus) que fertilizava a terra para a agricultura. Para melhor 

aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada nos hieróglifos.  

Quanto à religião eram politeístas e no seu panteão cultuavam o deus do Sol, Rá e o deus dos Vivos, Hórus, 

entre vários outros.  

História do Antigo Egito  

O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida em vários clãs, que 

se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos Estados 

independentes.  

Por volta de 3500 a.C. os nomos se uniram formando dois reinos: o Baixo Egito, ao Norte e o Alto Egito, ao Sul. 

Posteriormente, em 3200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, rei do alto Egito, que tornou-se o 

primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio.  

Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a era dos grandes 

faraós.  

Sociedade egípcia  

A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. 

No topo da sociedade encontrava-se o Faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um 

30/10             História -  Profº Rômulo  
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verdadeiro deus, pois era considerado como o intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. 

Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nas ideias religiosas.  

Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas como sacerdotes, nobres e funcionários. Na 

base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados que eram artesãos, camponeses, escravos e 

soldados.  

Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram 

hereditários compondo a elite militar e latifundiária.  

Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, sabiam ler 

e escrever e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Estes textos seriam colocados 

nos seus túmulos quando morressem.  

Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempo de guerra e soldados mercenários 

estrangeiros contratados pelo Estado.  

Por sua parte, os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios como cortadores 

de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc. Os camponeses formavam a maior parte da população, trabalhavam na 

agricultura, na criação de animais e deviam pagar altos impostos. 

Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, 

econômica ou social em igualdade com os homens de sua categoria social. Isto significava, inclusive, que 

poderiam ser faraós, como foi o caso de Cleópatra.  

Civilização egípcia  

A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a atualidade. Os egípcios, 

como todos os povos da Antiguidade, eram ótimos astrônomos e observando a trajetória do sol dividiram o 

calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais.  

Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para cura das doenças, cirurgias e 

descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas e seus ajudantes, 

equivalentes aos atuais enfermeiros. Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieróglifos. 

Estes eram figuras de animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que era utilizado para registrar a história, 

os textos religiosos, a economia do reino, etc.  
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Cultura egípcia  

A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Profundamente marcada pela religiosidade, as 

construções voltaram-se principalmente para a edificação de grandes templos como os de Karnac, Luxor, Abu-

Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviam de túmulos aos faraós, entre as quais se destacam 

Quéops, Quéfren e Miquerinos.  

A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre de perfil, 

caso o retratado estivesse de pé. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de 

perfil. Pintavam-se as paredes dos palácios, templos e especialmente, as tumbas destinadas aos faraós.  

Economia egípcia  

O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, quando a terra estava fértil, plantavam-

se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia para pesca e garantia 

a unidade política ao antigo Egito, porque era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território.  

Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e contagem. 

Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada e era preciso anotar com exatidão as 

quantidades cobradas. A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus produtos 

para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, a construção de diques, reservatórios e canais 

de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto escrava para fazê-lo.  

https://www.todamateria.com.br/autor/juliana-bezerra/ 

 

ATIVIDADES 

Copie e responda: 

1) Tendo em mãos um dicionário ou a consulta ao Google, encontre o sinônimo/significado das palavras abaixo, 

sempre de acordo com o texto (palavras sublinhadas): 

a) Civilização:   b)  Húmus:   c)  Hieróglifo: 

d) Politeísta:   e)  Elite:   f)  Diques: 

 

2)  O que eram os “nomos”? O que surgiu da sua união? 

3) Quem era o faraó? 

4) Como estava dividida a sociedades egípcia antiga? Quais eram seus integrantes? 

5) O Egito Antigo era uma “monarquia teocrática”. O que isto significava? 

6) O que eram os hieróglifos? Eram utilizados para que? 

7) Qual foi a principal arte desenvolvida no Egito? O que a marcava? 

8) A quem pertencia a terra no Egito antigo? Como era cultivada? 

9) Qual era o papel das mulheres na sociedade egípcia antiga? 

10- “O rio Nilo era responsável por mover a economia”. Por 
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 As atividades abaixo estão no formulário online: https://forms.gle/tG45wNMWBaRGfzeB8. Responda e 

clique em ENVIAR. 

 Caso não consiga abrir o formulário, responda as questões abaixo no caderno. Não precisa copiar as 

perguntas. 

 

Mapa referência para as questões 1, 2 e 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) A capital é um grande centro de compras, possui excelentes  restaurantes e uma agitada vida noturna. Outra 

dica na capital é visitar lugares como o Museu de Arte (MASP), Museu de Arte Sacra, a Estação da Luz e o 

Instituto Butantan, onde pode ser vistos mais de 50 mil cobras. 

 Mas além da capital, este estado que é o mais populoso e o mais 

industrializado do Brasil, possui outras famosas cidades como  Santos,  

Campinas  e Ribeirão Preto. Trata-se de qual estado da região Sudeste do 

Brasil?  

(   ) São Paulo  (   ) Mato Grosso do Sul  (   ) Bahia 

Atividade de Geografia 

02/10             Geografia -  Profº Rinaldo 

    

 

https://forms.gle/tG45wNMWBaRGfzeB8
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 2)  As cidades históricas são as principais atrações como Tiradentes, 

Diamantina e Mariana. Outro destaque são as cachoeiras e uma rica 

fauna e flora. Em sua capital destacam se o Mercado Central , Museu da 

Mineralogia, Museu de Arte da Pampulha e a Praça da Liberdade. Trata-

se do maior estado da região Sudeste do Brasil em extensão territorial 

que é: 

(   ) Rio de Janeiro  (   )  Espírito Santo   (   ) Minas Gerais 

 

3) Sua capital é a cidade mais verde do Brasil. É também a cidade mais 

oriental das Américas. O nome da cidade é em homenagem ao político 

João Pessoa, que morreu assassinado em 1930, ele foi candidato à 

vice- presidente na chapa de Getúlio Vargas (1930). Suas praias são 

importantes pontos turísticos do Nordeste brasileiro. Trata-se de qual 

estado?  

(  ) Paraná   (  ) Paraíba   (  ) Pará 

 

4) Buenos Aires é a capital de qual país da América do Sul?  
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5) Madrid é a capital de qual país da Europa Centro-Ocidental. 
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6) A Nokia é uma multinacional com sede em qual país da Europa Setentrional (Norte). 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7) Qual é o tipo do mapa a seguir.  

(  ) Mapa geomorfológico – que representa as 

características do relevo de uma região. 

(  ) Mapa climático – que indica os tipos de clima que 

atuam sobre uma região.  

(   ) Mapa hidrográfico – que mostra os rios e as bacias 

que cortam uma região. 
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8) Qual é o tipo de mapa a seguir: 

(   ) Mapa político – que aponta a divisão do território em países, 

estados, regiões e municípios. 

(   ) Mapa econômico – que indica as atividades produtivas do 

homem em uma determinada região. 

(    ) Mapa demográfico – que apresenta a distribuição da população. 

 

9) Identifique a função da cidade de Santos SP: 

(    ) Cidade religiosa - Aquela que se destaca por atrair fiéis 

(  ) Cidade Portuária - Aquela que têm suas atividades 

vinculadas à exportação e importação e que abriga portos em 

plena área urbana 

(   ) Cidade Turística -Correspondem a núcleos urbanos que 

tem como principal atividade econômica a indústria do 

turismo. 

 

10) Identifique a função da cidade de Ouro Preto MG: 

(   ) Cidade histórica - Correspondem a núcleos urbanos que 

carregam um grande acervo histórico, seja na arquitetura ou 

na própria relação social desenvolvida no lugar 

(   ) Cidade Planejada - Correspondem àquelas constituídas 

a partir de um projeto ou plano diretor discutido e analisado 

antes da sua execução, 

(   ) Cidade Industrial - Correspondem àqueles municípios 

que concentram um grande número de indústrias. 

11) Qual é o melhor título a imagem a seguir.  

 

(   ) Inclusão social  

(   ) Preconceito racial  

(   ) Desigualdade social 
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12) A região norte do Brasil é cortada pela linha do Equador, sendo então uma região muito quente e muito 

úmida. Estas características do clima (Equatorial) favoreceu a formação da maior paisagem vegetal do Brasil, 

representada no mapa como: 

 

  

  

13) De acordo com o mapa Brasil-Biomas (Questão12), a segunda maior paisagem vegetal do Brasil ocupa a 

parte central do país, trata-se de qual paisagem? 
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14)  região 3 ocupa o interior do nordeste brasileira. Trata-se da região mais seca do Brasil, portanto, aí aparece 

uma vegetação pobre. Árvores finas, pequenas e espinhentas. Trata-se de qual vegetação? 

 

 

 

15) Observe a imagem e elabore um parágrafo criticando sobre o que é retratado nela, suas 

consequências e propostas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As atividades de hoje estão no formulário https://forms.gle/3x9M5uY241j8p2uT9. Acesse, responda as 

perguntas e clique em ENVIAR. 

 Caso não consiga acessar o formulário, responda as questões abaixo no seu caderno. 

 

 

(   ) Caatinga (   ) Pantanal (   ) Vegetação litorânea 

Atividade de Ciências 

07/10               Ciências -  Profº Marcus 

    

 

https://forms.gle/3x9M5uY241j8p2uT9
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Orientações: 

 Faça a leitura do texto que servirá de apoio para resolver as questões; 

 Responda de acordo com o texto e seus conhecimentos 

 

ALIMENTAÇÃO É MAIS QUE INGESTÃO DE NUTRIENTES 

Alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos 

alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, a como alimentos são 

combinados entre si e preparados, a características do modo de comer e 

às dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses 

aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. 

TIPOS DE ALIMENTOS 

1) IN NATURA OU MINIMAMENTE PROCESSADOS: Alimentos in natura 

são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. 

Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos 

de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, 

fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação 

de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. 

 

GLOSSÁRIO: 

 Fracionamento: Divisão do alimento em pequenas partes; 

 Fermentação: adição de fermento; 

 Moagem: ato de moer, ou seja, triturar até reduzira pequenos fragmentos. 

 Pasteurização: processo de eliminação de micróbios e impurezas através de aquecimento e seguinte 

resfriamento do alimento; 

 

EXEMPLOS: 
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2) ALIMENTOS PROCESSADOS: Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal 

ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torna-los duráveis e mais agradáveis 

ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos 

originais.  

Embora o alimento processado mantenha a identidade básica e a maioria dos nutrientes do alimento do qual 

deriva, os ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação alteram de modo desfavorável 

a composição nutricional. A adição de sal ou açúcar, em geral em quantidades muito superiores às usadas em 

preparações culinárias, transforma o alimento original em fonte de nutrientes cujo consumo excessivo está 

associado a doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas.  

A perda de água e a adição de açúcar ou óleo transformam alimentos com baixa ou média quantidade de 

calorias por grama – por exemplo, leite, frutas, peixe e trigo – em alimentos de alta densidade calórica– queijos, 

frutas em calda, peixes em conserva de óleo e pães. A alimentação com alta densidade calórica, como já se 

disse, está associada ao risco de obesidade.  

 

EXEMPLOS: 

  

3) ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS: Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas 

inteiramente ou em sua maioria de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, 

proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas) ou produzidas em laboratório com 

base em matérias orgânicas como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor).  

Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados – como biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, 

refrigerantes e macarrão “instantâneo” – são nutricionalmente desbalanceados. Por conta de sua formulação e 

apresentação, tendem a ser consumidos em excesso. As formas de produção, distribuição, comercialização e 

consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente  

Uma forma prática de distinguir alimentos ultraprocessados de alimentos processados é consultar a lista de 

ingredientes que, por lei, deve constar dos rótulos de alimentos embalados que possuem mais de um 

ingrediente. Um número elevado de ingredientes (frequentemente cinco ou mais) e, sobretudo, a presença de 
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nomes pouco familiares e não usados em preparações culinárias indicam que o produto pertence à categoria 

de alimentos ultraprocessados. 

RISCOS: o consumo de ultraprocessados a um maior risco de obesidade, hipertensão e câncer 

EXEMPLOS: 

Vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais açucarados, para bolo, barras de 

cereal, sopas, macarrão (miojo) e temperos ‘instantâneos’, molhos, salgadinhos “de pacote”, refrescos e 

refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas adoçados e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados 

e prontos para aquecimento (massas, pizzas, hambúrgueres) e extratos de carne de frango ou peixe 

empanados do tipo (nuggets, salsichas e outros embutidos) 

REFERÊNCIAS 

GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA - http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

ATIVIDADES 

 

1) Por que alimentação é mais do que ingestão de nutrientes? 

2) O que significa o termo: alimentos in natura? 

3) Exemplifique e explique dois tipos de processamento dos alimentos do grupo: "alimentos minimamente 

processados" 

4) Dos exemplos de alimentos in natura citados, escreva uma receita (com ingredientes e modo de preparo) 

que você costuma fazer em casa 

5) O que são alimentos processados? Cite DOIS exemplos. 

6) Como ocorre a produção dos alimentos processados (explique o que é adicionado e o que é retirado) 

7) O que são alimentos ultraprocessados? Dê exemplos 

8) Como posso definir que um alimento é ultraprocessado? 

9) Quais alimentos ultraprocessados você costuma ingerir durante a semana? Cite pelo menos 3. Procura 

pensar substitutos naturais para esses alimentos e comente aqui 

10) Quais riscos causados pela ingestão de Hi, everybody! Good afternoon! I hope all of you are well. 

This exercises is to review the use of the verb to be. Next class we continue with a new subject. Any doubts, ask me. 

 alimentos industrializados? 

 

 

 

 

 Hi, everybody! Good afternoon! I hope all of you are well. 

 This exercises is to review the use of the verb to be. Next class we continue with a new subject.  

Atividade de Inglês 

28/10               Inglês -  Profº Rock 
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I - Copie as frases completando os espaços com o verbo correto: 

1) Bob ______ a boy. 

2) She ______ seven years old. 

3) Ana ______ a girl. 

4) He _______ Scott’s sister. 

5) You _______ in my house. 

6) She likes it when you ______ here. 

7) We _______ a good footballer. 

8) Klaus and Anna ________ from Germany. 

9) They _______ from Denmark. 

10) It ______ hot today. 

11) Tin ______ a dog. 

12) It ______ my dog. 

13) It ______ my playstation. 

14) Fuzzy _______ a monster. 

15) We _______ happy. 

 

II -  Traduza todas as frases acima para português no caderno de inglês 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 - Fazer um desenho utilizando uma linha só! Não vale tirar a caneta ou o lápis do papel.  

Veja o exemplo abaixo: 

 

16) _______ you from America? 

17) He ______ is from Canada. 

18) I _______ from Australia. 

19) He ______ tall. 

20) We _______ new here. 

21) Today _______ Tuesday. 

22) Tomorrow _____ Wednesday. 

23) Mike _____ in grade three. 

24) Sarah and Peter ______ at home. 

25) We ______ going to eat now. 

26) I ______ good at math. 

27) You and I ______ good friends. 

28) ______ you his friend? 

29) Snowboard _____ a winter sport. 

 

Atividade de Arte 

22/10              Arte -  Profª Rose 
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ATIVIDADE 2:  Assista ao vídeo e/ou observe as imagens abaixo. Crie um desenho a partir de um objeto que 

você tem aí na sua casa. https://youtu.be/NnJ9Xj2BHm0 

 

 Para quem não conseguir abrir o vídeo deixo abaixo alguns exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NnJ9Xj2BHm0
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ATIVIDADE 3: Tire uma foto de algum objeto ou alguma coisa que você considera importante para você, que 

te traz uma lembrança boa, que está te acompanhando nesse isolamento, que representa afeto neste momento. 

Conte um pouco a história desse objeto. Lembre-se: apenas um objeto. 

 

ATIVIDADE 4: E por fim, faça um desenho de um 

objeto que você tem em casa em formato 

arredondado. Coloque o objeto na sua frente, 

observe os detalhes do objeto, onde bate mais luz,  

qual a parte mais escura, observe a sombra 

projetada do objeto, observe as linhas do objeto, o 

apoio onde o objeto está. Tente fazer o objeto o 

mais realista possível para isto você pode fazer 

sombreamentos buscando dar volume ao seu 

objeto. 

 

 

 

 

 

 

Danças folclóricas são formas tradicionais de danças recreativas do povo. As danças sempre foram um 

importante componente cultural da humanidade e tem origens anônimas, passadas de geração para geração 

durante um longo período de tempo. 

O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. 

Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e 

brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas (com letras simples e 

populares) e figurinos e cenários representativos. Estas danças são realizadas, geralmente, em espaços 

públicos como praças, ruas e largos. 

As danças folclóricas possuem diversas funções como a comemoração de datas religiosas, homenagens, 

agradecimentos, saudações às forças espirituais, etc. O folclore brasileiro possui muitas danças que 

representam as tradições e as culturas de determinadas regiões. 

No país, as danças folclóricas surgiram da fusão das culturas europeia, indígena e africana. Elas são celebradas 

em festas populares caracterizadas por músicas, figurinos e cenários representativos. 

 A atividade dessa semana será sobre danças folclóricas. Você deverá escolher uma das danças 

relacionadas abaixo, realizar uma pesquisa e escrever sobre ela. 

 

Atividade de Educação Física 

09/10              Educação Física -  Profº Nelson 
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 Danças folclóricas brasileiras: 

 

 Bumba meu boi  

 Samba de Roda 

 Frevo  

 Maracatú 

 Baião  

 Quadrilha 

 Catira  

 Jongo 

 Pezinho  

 Dança do Siriá  

 Dança da Fita  

 Pastoris 

 Reisado  

 Çairé 

 Fandango  

 Bate Coxa 

 

 
Fonte:  
https://www.todamateria.com.br/dancas-folcloricas/ https://pt.wikipedia.org/wiki/Dança_folclorica 

 Carimbó  

 Marabaixo 

 Lundu  

 Marujada 

 Xaxado  

 Pericom 

 Ticumbi  

 Chula 

 Congada  

 Coco Alagoana 

 Samba de Matuto  

 Dança do Boi de Mamão 

 Batuque  

 Xote (Xote Carreirinho, Xote Bragantino, Xote Duas 

Damas) 

 



1 
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Ayrton Senna 

Desta vez, vamos conhecer um pouco sobre uma 

personalidade muito importante para nós brasileiros; 

Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1.  

Ayrton Senna (1960-1994) foi um piloto brasileiro de 

Fórmula 1. Ídolo do automobilismo conquistou três vezes o 

campeonato mundial, em 1988, 1990 e 1991. Morreu no 

auge da carreira, pilotando no circuito de Ímola, na Itália. 

Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, no dia 

21 de março de 1960. Filho de empresário do ramo 

metalúrgico, com quatro anos de idade ganhou seu primeiro 

kart. Com sete anos começou a treinar no kartódromo de 

Interlagos, em São Paulo. 

Início da carreira 

Ayrton Senna iniciou sua carreira automobilística com 

o patrocínio de seu pai. Conquistou diversos títulos correndo no Kart: foi campeão paulista na categoria júnior, 

campeão brasileiro e campeão sul-americano, além do vice-campeonato mundial em 1979 e 1980. 

Em 1981 Senna ingressou na Fórmula Ford. Logo no primeiro ano foram 20 provas em três competições, 

conquistando 12 vitórias. Em 1982, já na Ford 2000 disputou os campeonatos britânicos e europeus, quando 

quebrou todos os recordes. 

Nas seis primeiras corridas do ano conquistou a pole-position, com vitórias de ponta a ponta e realizou 

a volta mais rápida dos circuitos. Os números finais impressionaram, foram 22 vitórias, 18 poles, as 22 voltas 

mais rápidas e 516 pontos conquistados em 28 provas. 

Em 1983 Senna assinou com a F-3 inglesa tendo conquistado nove vitórias consecutivas, um recorde 

mundial. 

 

Fórmula 1 

Em 1984 Ayrton Senna ingressou na Fórmula 1, pela equipe Toleman e na segunda competição já 

conquistou seu primeiro ponto. No final da temporada, além de 13 pontos conquistados subiu três vezes no 

pódio. 

O primeiro pódio de Ayrton Senna na F-1 foi conquistado no autódromo de Mônaco, quando conquistou 

o 2.º lugar, após largar na 14.ª colocação, em um dia de muita chuva. 

O segundo pódio de Senna na F-1, foi no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra quando conquistou o 

3.º lugar. 

O terceiro e último pódio de Senna na Toleman veio em Portugal, quando conquistou o terceiro lugar. A 

vitória ficou com Niki Lauda e a segunda foi conquistada por Prost. 

03/11       Desvendando Biografias – Profª Elizângela      
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Em 1985 Senna assinou com a equipe Lotus. Entre os anos de 1985 e 1987 participou de 48 grandes 

prêmios e venceu seis. 

 

Tricampeão mundial 

Em 1987 Ayrton Senna assinou com a McLaren-Honda. Em 1988 subiu ao pódio pela primeira vez, 

como campeão mundial de Fórmula 1, no GP de Suzuka no Japão, depois de uma disputa acirrada contra o 

companheiro Alain Prost. 

Naquele ano, Senna conquistou 13 pole-positions e venceu 8 das 16 provas do campeonato. 

O bicampeonato mundial veio em 1990, também em Suzuka, no penúltimo GP da temporada, quando 

deu o troco no seu rival Alain Prost, que no ano anterior havia vencido o campeonato de forma pouco ética, 

quando nas voltas finais, Senna tentou ultrapassá-lo, mas houve o choque e os dois saírem da pista. 

Em 1991, novamente em Suzuka, Ayrton Senna conquistou o tricampeonato mundial disputando o título 

da temporada com o inglês Nigel Mansell, da Williams, que abandonou o circuito na 10.ª volta com problema 

nos freios. 

 

Morte de Ayrton Senna 

No dia 1 de maio de 1994, na sétima volta do circuito de Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de 

San Marino, o carro de Senna, voando a 300 km/h, chocou-se contra o muro de proteção na curva Tamburello, 

provocando a morte do piloto. 

A morte de Ayrton Senna sensibilizou o país inteiro. No dia 4 de maio o caixão com seu corpo foi retirado 

de dentro do avião e coberto com uma bandeira do Brasil. Transportado em um carro do Corpo de Bombeiros 

foi levado do aeroporto para a Assembleia Legislativa, escoltado por quinze batedores, e acompanhado por 

milhares de pessoas, que prestaram a sua última homenagem ao ídolo. 

Ayrton Senna foi enterrado no Cemitério do Morumby, em São Paulo, no dia 5 de maio de 1994. 

https://www.ebiografia.com/ayrton_senna/ 

 

                                                      

 

 Leia a biografia de Ayrton Senna com atenção; 

 Copie e respondas as questões abaixo no seu caderno de português; 

 Assim que terminar, envie a foto para a professora responsável pela sua turma. 

 

Título da atividade: Desvendando Biografias -  Ayrton Senna 

1) Após a leitura da biografia, marque a alternativa incorreta e, em seguida faça a correção necessária. 

  

a) Ayrton Senna começou a treinar no Kartódromo de Interlagos aos sete anos de idade. 

b) Em 1988, Ayrton Senna subiu ao pódio pela terceira vez como campeão mundial da Fórmula 1. 

Atividades  

https://www.ebiografia.com/ayrton_senna/
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c) Senna conquistou 3 vezes o campeonato mundial, em 1988, 1990 e 1991. 

d) O primeiro pódio de Senna foi numa conquista do 2º lugar, no autódromo de Mônaco.  

Corrija a frase aqui: ___________________________________________________________________ 

2) Como Senna iniciou sua carreira? 

3) Nos três campeonatos mundiais de Senna, aconteceu uma coisa em comum. O que foi? 

4) Desenhe e preencha a linha do tempo abaixo com informações da biografia de Ayrton Senna: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ SABE O QUE SÃO EXPRESSOES IDIOMÁTICAS 

Expressões idiomáticas são recursos da fala e da escrita, que ganham novos sentidos conotativos e 

ultrapassam seus significados literais quando aplicados em contextos específicos. Como por exemplo “estar 

com a cabeça nas nuvens” com o sentido de estar distraído e ou "dar uma mãozinha" com o sentido de 

ajudar. 

Por isso, a sua interpretação deve ser feita de maneira geral, sem ter que observar cada elemento que compõe 

a sentença. Muitas vezes, essas expressões não podem ser traduzidas e só podemos compreendê-las 

avaliando o contexto em que foram utilizadas. 

Você pode até não perceber, mas usamos as expressões idiomáticas a todo instante: nas conversas, nos 

jornais, nas revistas, nos programas de rádio e de televisão, nas propagandas, nos livros, nas músicas, nos 

filmes… 

Veja alguns exemplos: 

 

1. Abandonar o barco: desistir de uma situação difícil 

2. Abrir mão de alguma coisa: renunciar alguma coisa 

3. Abrir o coração: desabafar, declarar-se sinceramente 

4. Abrir os olhos a alguém: alertar ou convencer alguém de alguma coisa 

5. Acertar na lata: acertar com precisão, adivinhar de primeira 

6. Acertar na mosca: acertar com precisão, adivinhar de primeira 

7. Amarrar o burro: descansar ou se comprometer romanticamente com alguém 

8. Amigo da onça: amigo falso, interesseiro ou traidor 

04/11       Fazendo Arte  – Profª Patricia Vilaça      
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9. Andar feito barata tonta: estar distraído 

10. Ao pé da letra: literalmente 

11. Armar um barraco: discutir ou brigar em público 

12. Armar-se até os dentes: estar preparado para qualquer situação 

13. Arrancar cabelos: desesperar-se 

14. Arrastar as asas: insinuar-se romanticamente para alguém 

15. Arregaçar as mangas: começar uma atividade ou um trabalho com afinco 

16. Até debaixo d’água: em todas as circunstâncias 

17. Banho de gato: lavar superficialmente as partes do corpo 

18. Banho de água fria: desiludir ou quebrar as expectativas de alguém 

19. Barata tonta: perdido, desorientado, sem saber o que fazer 

20. Barra pesada: situação difícil ou pessoa violenta 

21. Bate e volta: ir e voltar de um evento ou de um lugar rapidamente 

22. Bater as botas: morrer 

23. Bater na mesma tecla: insistir no mesmo assunto 

24. Bater papo: conversar informalmente 

25. Bom de bico: galanteador ou alguém que tenta convencer os outros com conversa 

26. Briga de cachorro grande: embate entre grandes forças 

27. Cair a ficha: dar-se conta de algo ou entender um assunto tardiamente 

28. Cara de pau: descarado ou sem-vergonha 

29. Chutar o balde: agir irresponsavelmente em relação a um problema 

30. Chutar o pau da barraca: agir irresponsavelmente em relação a um problema 

31. Colocar melancia na cabeça: exibir-se ou querer chamar a atenção dos outros 

32. Cutucar a onça com vara curta: provocar alguém indevidamente 

33. Dar a volta por cima: recuperar-se 

34. Dar bola: insinuar-se romanticamente para alguém 

35. Descascar o abacaxi: resolver um problema complicado 

36. Dormir no ponto: perder uma oportunidade 

37. Encher linguiça: enrolar ou preencher espaço com embromação 

38. Enfiar o pé na jaca: cometer excessos 

39. Entrar numa fria: se dar mal 

40. Entrar pelo cano: se dar mal ou ficar encrencado 

41. Enxugar gelo: fazer um trabalho inútil 

42. Estar com a bola murcha: estar sem ânimo 
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43. Estar com a cabeça quente: estar muito irritado 

44. Estar com a corda toda: estar animado ou empolgado 

45. Estar com a pulga atrás da orelha: estar desconfiado 

46. Estar com aperto no coração: estar angustiado 

47. Estar com dor de cotovelo: ter uma decepção amorosa ou estar com ciúmes 

48. Fazer nas coxas: fazer sem cuidado 

49. Fazer tempestade em copo d’água: transformar uma banalidade em tragédia 

50. Fazer um negócio da China: aproveitar uma grande oportunidade 

51. Fazer vista grossa: fingir que não viu, relevar ou negligenciar 

52. Feito cego em tiroteio: desorientado ou perdido 

53. Ficar a ver navios: ficar sem nada ou sem coisa alguma 

54. Ir para o espaço: não funcionar, falhar ou dar errado 

55. Levar toco: ser dispensado romanticamente 

56. Levar um fora: ser dispensado ou desprezado romanticamente 

57. Quebrar o galho: improvisar ou dar uma solução precária 

58. Segurar vela: acompanhar um casal ou ser o único solteiro numa roda de casais 

59. Ser uma mala sem alça: ser uma pessoa desagradável ou difícil de ser tolerada 

60. Ser uma mão na roda: ser prestativo 

61. Ser uma pedra no sapato: ser uma pessoa desagradável 

62. Subir pelas paredes: desesperar-se 

63. Tirar de letra: fazer algo com muita facilidade 

64. Trocar as bolas: atrapalhar-se. 

ATIVIDADE 

Escolha 5 (CINCO) expressões idiomáticas que você considere interessante e ilustre cada uma usando os 

significados literais das palavras. Veja os exemplos abaixo: 

 

Estar com a 

cabeça nas 

nuvens: estar 

distraído 

 

 

 

 

 

Tempestade em copo 

d’água: dar importância 

muito grande a uma coisa 

muito pequena 

Fonte: https://comunidade.rockcontent.com/expressoes-idiomaticas/ 

https://comunidade.rockcontent.com/expressoes-idiomaticas/
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Copie as questões no seu caderno de Matemática e responda. Não precisa copiar os desenhos. 

1) Observe as partes pintadas e anote a fração correspondente 

 

2) Murilo cortou uma maçã em quatro parte.  

a) Que fração representa cada parte da maçã? 

b) Que fração representa três partes da maçã? 

 

3) Sandra comprou uma dúzia e meia de laranjas e usou 1 para fazer suco.  

                                                                                       3 

a) Quantas laranjas foram usadas no total? 

b) Quantas laranjas ainda restam? 

 

4) Veja o preço dos alimentos na tabela ao 

lado e resolva o problema abaixo: 

Calcule quanto o Sr. João gastou 

comprando estas quantidades: 

 

 

 

2 kg de maçã 

 

 

 

1 kg e meio de pera 2 kg de uva 2 dúzias e meia de 

caqui 

5 pés de alface 6 kg de batata 3 kg de cebola 3 dúzias de ovos 

 

 

 

 

a) Total da compra: __________________________ 

b) Se o Sr. João levou uma nota de cem reais, quanto receberá de troco? 

 

05/11        Matemática – Profs. Magna e Terezinha – 6º ano 

    

 

a) c) d) e) f) 

s 

b) 
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Os números negativos 

  Assista o vídeo: https://youtu.be/o8bHz5XE0Fo 

 

Os Números Negativos são todos aqueles que 

possuem o sinal de menos (-) na frente e tem valor 

menor que zero (0). Estes números servem para 

representar temperaturas ou saldo bancário 

negativo por exemplo, observe:     

Existem situações em nossas vidas diárias que usamos 

números menores que zero. Por exemplo, você sabia 

que as temperaturas médias no Monte Everest variam de -20 ℃ e -30 ℃ ? Isso é muito frio! 

Eles também aparecem nas finanças para mostrar dívidas. Suponha que você tenha 50 reais na sua conta 

bancária e gaste 60 reais, o saldo da sua conta vai ficar em - 10 reais. Isso significa que você deve 10 reais 

para o banco.  

Para entender melhor os números negativos podemos observar uma linha 

ou reta numérica. Para cada número positivo há um número negativo. 

Os números 

negativos também 

podem ser 

considerados o 

oposto dos números positivos. Assim, o oposto de 5 é -

5. 

Você deve ter percebido que, à medida que a linha 

numérica aumenta, os números negativos também 

parecem ser maiores, mas, na realidade, eles 

são menores. 

Com a temperatura também funciona assim, por 

exemplo, imagine que em um dia de inverno, em 

Santiago do Chile, eles estejam a -8 ℃ e na Patagônia, 

a -15 ℃. Podemos perceber que na Patagônia está mais 

frio que em Santiago do Chile, porque -15 ℃ é 

menor que -8 ℃. 

https://edu.gcfglobal.org/pt/os-numeros/os-numeros-negativos/1/ 

05/11        Matemática - Profª Juliana  - 7º ano    

 

 

Olá turma, nas atividades do mês no novembro, iremos revisar os números 

inteiros, que são os números positivos e os números negativos. Nessa 

primeira atividade, iremos revisar os números inteiros em temperatura e 

saldos bancários, além de comparar números e revisar números opostos. 

Juliana 

 

 

 

 

https://youtu.be/o8bHz5XE0Fo
https://edu.gcfglobal.org/pt/os-numeros/os-numeros-racionais-na-reta/1/
https://edu.gcfglobal.org/pt/os-numeros/os-numeros-racionais-na-reta/1/
https://edu.gcfglobal.org/pt/os-numeros/os-numeros-naturais/1/
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Atividade 

1) Vamos registrar as temperaturas destas cidades: 

a) O relógio da cidade de São Joaquim marca – 8 °C. Podemos 

afirmar que a temperatura está .......................de zero.          

(acima / abaixo)  

b)  Em São Luiz fez um calor de 38°. O termômetro marcou ......°C.                

(use + ou - )  

c)  Se na sua cidade, a temperatura chegasse a -6 °C provocaria 

uma sensação de........................      (calor/ frio)  

d) Na sua cidade, a temperatura considerada agradável é de .......ºC.  

 

2) Observe os termômetros abaixo: 

 

 

 

 

 

 

a) Os termômetros que registram as temperaturas negativas são:.............................................................  

b) Os termômetros que apresentam as temperaturas positivas são:............................................................  

c) O termômetro que registra a temperatura que não é positiva nem negativa é o da letra ........................... 

 

3) Observe as temperaturas registradas nas cidades, de acordo 

com a tabela e responda: 

a) Em quais cidades as temperaturas estão abaixo de zero? 

________________________________________________. 

b) Que cidade apresentou a temperatura mais alta? 

____________________________________________ 

c) Que cidade apresentou a temperatura mais baixa? 

___________________________________________ 

 

4) Represente com números inteiros, as situações abaixo: 

                         Exemplos: 5° C acima de zero. (+ 5° C)           7° C abaixo de zero. (– 7° C)  

 

a) 9° C abaixo de zero. ................ 

b) 3 °C acima de zero. .................  

c) 15 °C acima de zero. ................  

d) 10 °C abaixo de zero. .............. 
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5) Observe as temperaturas das cidades e complete: 

 

a) Na cidade A, se a temperatura subir 3 graus ficará:       (   ) positiva       (   ) negativa  

b) Na cidade B, se a temperatura subir 4 graus ficará:       (   ) positiva      (   ) negativa  

c) Na cidade C, se a temperatura descer 3 graus ficará:    (   ) positiva      (   ) negativa  

d) Na cidade A, se a temperatura descer 4 graus ficará:    (   ) positiva      (   ) negativa 

 

6) Represente com números inteiros, as situações abaixo:  

a) Crédito de R$ 300,00.  = + R$ 300,00 

b) Débito de R$ 45,00. ....................  

c) Prejuízo de R$ 90,00. ....................  

d) Depósito de R$ 70,00. ....................  

e) Retirada de R$ 150,00. ....................  

f) Nem ganho nem perda. ................... 

g) Ganho de R$ 120,00. ....................  

h) Perda de R$ 55,00. ....................  

i) Lucro de R$ 48,00. .................... 

 

 

 

 

 

Cidades A B C 

Temperatura °C - 4 0 6 

9) Responda: 

a) O oposto de + 10 é ..................    b) O oposto de + 150 é .................... 

c) O oposto de – 25 é ..................    d) O oposto de – 1.300 é ................ 

 

Referências Bibliográficas: 

http://portal.educacao.niteroi.rj.gov.br/pdfs/PDFCadernoPedagogico/MATEM%C3%81TICA.%20CADERNO%20DO%203%C2%B0%20CICLO.

pdf 
http://bionarede.com.br/wp-content/uploads/2011/04/Matem%C3%A1tica%207%C2%BA%20ano%202011-1.PDF 
https://edu.gcfglobal.org/pt/os-numeros/o-que-sao-numeros-inteiros/1/ 

 

8) Qual é o maior número? 

a) – 15 ou + 15? .........  

b) + 50 ou – 50? ........  

c) + 14 ou – 20? ..........  

d) 0 ou – 10? .......  

e) – 6 ou – 12? ............... 

7) Responda qual situação é a melhor: 

a) Ter 10 (+ 10) ou dever 5 (– 5)?  

b) Dever 6 (– 6) ou dever 20 (–20)? 

 c) Ter 8 (+ 8) ou não ter nada (0)?  

d) Dever 7 (– 7) ou não ter nada (0) 

http://portal.educacao.niteroi.rj.gov.br/pdfs/PDFCadernoPedagogico/MATEM%C3%81TICA.%20CADERNO%20DO%203%C2%B0%20CICLO.pdf
http://portal.educacao.niteroi.rj.gov.br/pdfs/PDFCadernoPedagogico/MATEM%C3%81TICA.%20CADERNO%20DO%203%C2%B0%20CICLO.pdf
http://bionarede.com.br/wp-content/uploads/2011/04/Matem%C3%A1tica%207%C2%BA%20ano%202011-1.PDF
https://edu.gcfglobal.org/pt/os-numeros/o-que-sao-numeros-inteiros/1/
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Expressões Algébricas 

 Leia e faça os exercícios. 

 

Expressões Algébricas 

 

Veja alguns exemplos de expressões algébricas: 

 2.X 

 A + 3.B 

 X – 2 

 X / 2  

 

 

 

 

 

 Assista ao vídeo da professora Laís em:  https://www.youtube.com/watch?v=jeSzueecH0Q 

 

Exercício 1)  Qual das expressões abaixo não é uma expressão algébrica? Por quê? 

    

 

Exercício 2) Complete a tabela, indicando quais são as variáveis em cada expressão algébrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão Algébrica Variáveis ou 

Incógnitas 

3 + x + y 2 x, y 

A + 2.B  

3B – C + 2  

X - 1  

Z / 2  

05/11        Matemática - Profª Lais – 8º ano 

    

 

Expressões que contém números e letras  
são chamadas de expressões algébricas. 

Em todos os casos 
aparecem letras! 

Fonte imagem : https://www.colegioaryquintella.com.br/fique-

de-olho-informacoes-2020/ 

* As letras representam números desconhecidos, por isso são chamadas de incógnitas.  

* E como podemos ter valores diferentes para as letras, elas também, são chamadas de   

   variáveis. 

Fonte imagem: 

http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/aten%C3%A7%C3%A3o-desenho-

para-colorir/ab1bb9dfef99c8dbc0b5709dae781ab0 

https://www.youtube.com/watch?v=jeSzueecH0Q
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Linguagem Usual e Expressões Algébricas 

Observe, nos exemplos do quadro abaixo, como passamos da linguagem usual para uma expressão 

algébrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 3) Complete a tabela. 

Linguagem Usual Expressão Algébrica 

Cinco menos um número  

O dobro de um número mais sete  

O triplo de um número aumentado de 4  

 X + 8 

 B / 2 

Um número dividido por 4  

 3Z 

Linguagem usual Expressão Algébrica 

Um número qualquer X 

Um número aumentado de três A + 3 

O dobro de um número 2.N 

A metade de um número M / 2 

O triplo de um número mais cinco 3.Y + 5 

O dobro de um número mais quatro 2.B + 4 

Um número mais cinco C + 5 

O quádruplo de um número menos um 4.Z - 1 

O quadrado de um número W 2 

O quadrado de um número mais um D 2 + 1 

O quadrado de um número acrescido de dez E 2 + 10 

Você pode usar 
qualquer letra 

 para indicar um número. 

 

* Se os números são diferentes use letras diferentes para indicá-los. 

* A multiplicação será representada por ponto (.), mas quando você vir um 

 número acompanhado de uma letra sem nada entre eles, saiba que o ponto está 

implícito.   Exemplo: 2A  (duas vezes A). 
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Exercício 4)  

 Seja N um número natural:  

 

a) Qual é o dobro desse número?  

b) Qual é o sucessor desse número?  

c) Qual é o antecessor desse número? 

 

Situações Representadas por Expressões Algébricas 

Situação 1: 

 

 

 

Nessa situação, podemos usar uma expressão algébrica para indicar a promoção. 

 O que desconhecemos é o valor da prestação, então vamos representá-la por uma letra.  

 Assim, o preço a se pagar por qualquer produto pode ser representado pela expressão:                                    

                        (100 mais cinco vezes o valor da prestação.)     

 Observe que as prestações da geladeira, do fogão e da televisão não serão iguais, por isso P é 

variável. Terá um valor para a geladeira, outro para o fogão e outro para o televisor. 

 

Exercício 5) A loja Preço Legal está fazendo uma promoção: 

 

a) O que a letra P está indicando? 

 

b) A expressão                  indica o quê? 

 

 

  

Exercício 6)  (SARESP-SP) Uma locadora cobra R$20,00 por dia pelo aluguel de uma bicicleta. Além disso, 

ela também cobra, apenas no primeiro dia, uma taxa de R$30,00. Chamando de x o número de dias que a 

bicicleta permanece alugada e de y o valor total do aluguel, é correto afirmar que  

 a) y = 600x.  

b) y = 50x.  

c) y = 30x + 20.  

d) y = 20x + 30. 

Promoção: 
Qualquer aparelho 

da imagem por apenas 
R$ 50,00 + 3.P 

(R$ 50,00 de entrada e mais 
três prestações iguais.) 

O dono de uma loja está fazendo a seguinte promoção:  
Geladeiras, fogões e televisores: 

 Entrada de R$100,00 e o restante em 5 prestações iguais. 

  Vou usar a letra P. 

 100 + 5.P 

Fonte imagem: 

https://www.pinterest.co

.uk/pin/3108188117884

14734/ 

 50 + 3.P 

Lembrete: 

 O sucessor de um número natural 

é ele mais um. 

      sucessor de 9 é (9 +1), ou seja, 10 

 O antecessor de um número natural 

é ele menos um. 

antecessor de 9 é (9 -1), ou seja, 8 

* R$ 30,00, 

* x dias de aluguel, 

* R$ 20,00 por cada dia alugado, 

* y é o total a se pagar. 
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Situação 2: 

 

 

Perímetro é o contorno da figura (soma de todos os lados).  

 

 

 

 Largura do retângulo: X 

 Comprimento do retângulo: 2X (o dobro da largura X) 

 Assim, a expressão que representa o perímetro do retângulo é:                                 

            ou  

 

Exercício 7) Qual é a expressão que indica o perímetro de um quadrado de lado A? 

 

Exercício 8) Qual é a expressão que indica o perímetro do triângulo isósceles (dois lados com 

a mesma medida) ao lado? 

 

Exercício 9) Se C indica o preço de um caderno e L o de um lápis, o que indica a expressão                 ?  

 

Exercício 10) Quantas rodas há em: 

a) 2 carros?         b) 3 carros?         c) 8 carros?         d) x carros? 

 

Exercício 11) A variável T representa o preço de um par de tênis e B o preço de um boné. O preço pago 

por Mauro é representado pela expressão                  . O que Mauro comprou? 

 

 

Olá, a HORA DO CONTO está aqui de novo! Muito boa tarde!  

Mais uma vez é um prazer estar com vocês! Espero que estejam bem, com saúde e esperança para 

seguirem o caminho que lhe espera... 

Temos uma realidade que nos foi imposta. Você não escolheu, ninguém escolheu. Estar em uma situação 

que não é escolha pode ser complicado, mas isto não precisa ficar agarrado em você como se fosse um 

chiclete!  

06/11        Hora do Conto  - Profª Grazi    

 

Vamos representar o perímetro de um retângulo 
 cujo comprimento mede o dobro da largura. 

   Vou usar a letra X para representar  

a largura do retângulo. 

 X+2X+X+2X 

  6X 

 4C + 3L 

 2T + 5B 

Fonte imagem: https://br.pinterest.com/pin/740631101192513486/ 
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Um novo tempo pede novos pensamentos, novas ações e mudança de postura. Um novo tempo é também 

um momento de se mostrar, mostrar suas emoções e sentimentos, de alguma forma lutar pelo próprio 

espaço em novas condições. Às vezes podem existir algumas dificuldades que desviam sua caminhada, 

mas sempre haverá uma saída possível. 

Mesmo sem interação com as outras pessoas, pode-se perceber que os casos de violência sofridas pelas 

crianças, adolescentes e mulheres aumentaram muito, o que indica mais uma luta pela sobrevivência e por 

direitos. 

 O que trago hoje é uma forma de expressão que pode motivar muitos a terem novas perspectivas.  

Quem compôs o que você irá ouvir foram Ivan Lins e Vitor Martins em 1980. Neste ano havia outro contexto 

histórico, político e social. Naquele tempo a sociedade queria liberdade, democracia, direito à reunião, à vida 

plena, as pessoas queriam um Brasil melhor de herança para os filhos e para próprios brasileiros.  

Novo Tempo 

Ivan Lins 

No novo tempo 

Apesar dos castigos 

Estamos crescidos 

Estamos atentos 

Estamos mais vivos 

Pra nos socorrer 

Pra nos socorrer 

Pra nos socorrer 

No novo tempo 

Apesar dos perigos 

Da força mais bruta 

Da noite que assusta 

Estamos na luta 

Pra sobreviver 

Pra sobreviver 

Pra sobreviver 

Pra que nossa esperança 

Seja mais que a vingança 

Seja sempre um caminho 

Que se deixa de herança 

No novo tempo 

Apesar dos castigos 

De toda fadiga 

De toda injustiça 

Estamos na briga 

Pra nos socorrer 

Pra nos socorrer 

Pra nos socorrer 

No novo tempo 

Apesar dos perigos 

De todos pecados 

De todos enganos 

Estamos marcados 

Pra sobreviver 

Pra sobreviver 

Pra sobreviver 

Pra que nossa esperança 

Seja mais que a vingança 

Seja sempre um caminho 

Que se deixa de herança... 

No novo tempo 

Apesar dos castigos 

Estamos em cena 

Estamos nas ruas 

Quebrando as algemas 

Pra nos socorrer 

Pra nos socorrer 

Pra nos socorrer 

No novo tempo 

Apesar dos perigos 

A gente se encontra 

Cantando na praça 

Fazendo pirraça 

Pra sobreviver 

Pra sobreviver 

Pra sobreviver 

Pra que nossa esperança 

Seja mais que a vingança 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03D_t57u48Oas2UZvADa6ePt0Neng:1600689417036&q=Ivan+Lins&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwrKihLW8TK6VmWmKfgk5lXDADjPSz-GgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1keTgmPrrAhVoJ7kGHUclDBIQMTAAegQICRAE
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ATIVIDADE DA “HORA DO CONTO” 

 Já ouviu o áudio?  Anote as respostas no seu caderno de Português ou Diário de Quarentena.  

 Anote no WhatsApp seu NOME COMPLETO e TURMA ao enviar a mensagem no meu privado 

antes de mandar a atividade. 

 Escreva com uma letra bem bonita, legível e à caneta para que a foto fique boa ou se preferir, 

mande SOMENTE suas respostas digitadas para o meu privado no WhatsApp.  

 Agora pronto, envie sua foto! 

RESPONDA NO SEU CADERNO OU DIÁRIO DA QUARENTENA: 

1) Novas atitudes às vezes são necessárias. Você teve alguma mudança de comportamento durante este 

período de distanciamento social? Qual ou quais?  

2) Qual tipo de texto é este? 

2)  O que você percebeu neste texto? 

3)  Quais assuntos são mencionados à medida que se ouve ou lê? 

4)  Assista ao vídeo VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e identifique se tem alguma relação com o texto. Qual?  

https://youtu.be/yWICdViOWEA  

5) Você gostou do que ouviu ou leu? O que mais lhe chamou atenção? 

6) Existe alguma ligação do período que a letra foi escrita e do momento atual? 

7) Quais questões podem ser associadas? 

8) Qual mensagem passa este texto? 

Agora veja o vídeo feito recentemente com a música homenageando o pessoal da saúde que trabalhou e 

9) trabalha como heróis deste País! https://youtu.be/EUN-hYZ0jCc  

 

 

Origem dos CEPS e dos DDDs do Brasil 

Os CEPs e DDDs foram definidos de acordo com o desenvolvimento de cada região e o posicionamento 

geográfico dos estados. O Código de Endereçamento Postal (CEP) teve como parâmetro o desenvolvimento 

socioeconômico do país e o crescimento da população de cada estado. Na prática, fizeram o seguinte: 

dividiram o Brasil em dez zonas postais, de 0 a 9, distribuídas em sentido anti-horário a partir da Grande 

São Paulo, a área mais povoada e desenvolvida do país. Portanto, a capital paulista ficou com os CEPs 

iniciados em 0; o interior paulista ficou com os começados por 1; Rio de Janeiro e Espírito Santo, por 2; 

Minas Gerais, por 3; Bahia e Sergipe, por 4, e assim por diante. De 1971, quando o CEP foi criado, até 1992, 

apenas cinco números compunham o código postal de cada endereço. O aumento da população nesse 

período fez com que mais três dígitos se juntassem aos cinco iniciais. Esse tipo de código surgiu em 1857, 

na Inglaterra, quando dividiu –se Londres em distritos postais pela primeira vez. 

A distribuição dos códigos de Discagem Direta a distância (DDD) também é ordenada pelo desenvolvimento 

dos estados, mas não tem nada a ver com a geografia.  Os códigos de discagem iniciados por 1 ficaram 

com São Paulo, o estado com maior número de habitantes e maior densidade demográfica em 1969, ano 

09/11        Geografia em Ação – Profº Nísio  

 

https://youtu.be/yWICdViOWEA
https://youtu.be/EUN-hYZ0jCc
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de criação do DDD. A capital ficou com 11 e as cidades do interior paulista fiaram entre 12 e 19.  Em seguida, 

vieram Rio de Janeiro e Espírito Santo, com código iniciados por 2, Minas Gerais por 3, Paraná e Santa 

Catarina por 4, e por aí em diante. 

Leia o texto e responda: 

1) Quando foi criado os CEPs? 

2) Qual é o título do texto? 

3) Dê o significado: 

a) CEP  b) DDD 

4) Como foram definidos os CEPs e DDDs? 

5) Qual é a região ou área mais povoada e desenvolvida do país? 

6) Qual é o CEP da sua rua? E qual o DDD de onde você mora? 

 

Observe os mapas e responda: 

MAPA 1 
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MAPA POLÍTICO DO BRASIL 

MAPA 2 

 

7) Qual é o título do mapa1? 

8) Cite os nomes dos estados 

brasileiros que possuem apenas 

um DDD. 

9)  Localize o estado de Minas 

Gerais no mapa 1 e responda:  

a) Quantos DDDs o estado de 

Minas Gerais possui? 

b) Cite os DDDs de Minas 

Gerais.  

10) Qual é o DDD do Brasil? 

          

 

Será que podemos escrever uma produção de texto do jeito que falamos? Claro que não! È necessário estar 

atento ao tipo de linguagem que será empregada. Você sabe qual a diferença entre a linguagem informal e 

formal? 

Linguagem Informal 

         Caracteriza-se pelo relaxamento das normas, que muitas vezes apresenta erros do ponto de vista das 

regras gramaticais. Desse modo, pode ser usada entre amigos, com pessoas íntimas, ou em contextos não 

formais, como uma ida à praia por diversão. 

Exemplos: 

a)Como tá sua vida? 

b)Se liga, já falei pro cê. Deixe de história e devolva meu livro. 

c) O almoço estava bom pra caramba! 

d) A gente passou lá e tava rolando um churrasco. 

 

Linguagem Formal 

         Já a linguagem formal consiste na dita “norma culta” da língua portuguesa e está pautada no 

seguimento das regras, dos usos corretos estabelecido pelas normas gramaticais, bem como o emprego 

correto das palavras e sua pronúncia. É, desse modo, a linguagem formal que dever ser utilizada em 

situações que exijam a preocupação com etiquetas, como uma cerimônia ou uma entrevista de emprego, 

por exemplo. Logo, não permite gírias, coloquialismos, redução de palavras entre outros aspectos que 

marcam a linguagem sem monitoramento linguístico. 

10/11        Como escrever melhor – Profª Nathalie 



19 
 

Exemplos: 

a) Como está sua vida? 

b) Preste atenção, já avisei a você. Pare de inventar e, por favor, devolva o meu livro. 

c) O almoço estava muito bom! 

d) Nós estávamos passando lá e estava acontecendo um churrasco. 

“Em que contextos devo usar?” 

        Tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal dependem do contexto conversacional ou de 

escrita. Desse modo, não há uma regra específica para o seu uso, exceto que o falante analise a adequação 

de cada tipo ao contexto. Por exemplo: ao enviar um e-mail dando notícias a sua mãe que mora longe, você 

pode usar uma linguagem mais informal, porém, ao enviar uma mensagem por WhatsApp ao seu chefe com 

alguma dúvida sobre o seu trabalho, o ideal é empregar a linguagem formal. 

Adaptado :https://noticiasconcursos.com.br/dicas/linguagem-formal-e-informal-entenda-diferencas/ https://www.gamati.com/ 

 

   

1) Escreva em seu caderno qual linguagem (formal ou informal) devemos utilizar para cada situação abaixo: 

a) Falando sobre meio ambiente num canal de televisão. 

b) Em uma pequena mensagem de celular para um amigo próximo. 

 c) Em uma pequena mensagem da sua tia para o patrão dela. 

d) Em uma carta de reclamação para uma operadora de celular. 

 e) Em uma conversa no parque entre amigos.  

f) Em uma entrevista de emprego.  

g) Uma mensagem de Whatsapp para irmã explicando que você foi à padaria comprar pão.  

h) Um bilhete para a diretora da sua escola explicando o porquê da sua falta na escola.  

i) Uma redação solicitada pela professora de português. 

  

2) Leia a mensagem de whatsapp: 

a) A linguagem desse texto é considerada formal ou informal? 

b) Por que o autor dessa mensagem escreveu para o colega usando 

essa escrita?  

c) Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Por quê?  

d) Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto?  

e) Reescreva essa mesma mensagem usando a norma culta ou padrão da língua.  

f) Qual a intenção das pessoas ao usarem esse tipo de escrita nas redes sociais? 

Adaptado de: https://colegiomesquita.com.br/ 

 

Agora é sua vez! 

https://noticiasconcursos.com.br/dicas/linguagem-formal-e-informal-entenda-diferencas/
https://colegiomesquita.com.br/
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I- Complete os espaços com o verbo correto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Traduza as frases acima para o português. 

11/11        Inglês at home – Profº Rock 

    

 

Singular 

I am 

you are 

he, she, it is 

Plural 

we are 

you are 

they are 

1) Scott ______ a boy. 

2) He ______ seven years old. 

3) Maria ______ a girl. 

4) She _______ Scott’s sister. 

5) You _______ in my house. 

6) I like it when you ______ here. 

7) He _______ a good footballer. 

8) They ________ from Germany. 

9) We _______ from Denmark. 

10) It ______ hot today. 

11) Tinker ______ a dog. 

12) He ______ my dog. 

13) A football _______ often white. 

14) It ______ my bike. 

15) Muzzy _______ a monster. 

16) We _______ happy. 

17) _______ you from America? 

18) She ______ is from Canada. 

19) I _______ from Australia. 

20) He ______ tall. 

21) They _______ new here. 

22) Today _______ Tuesday. 

23) And tomorrow _____ Wednesday. 

24) Peter _____ in grade three. 

25) Sarah and Derek ______ at home. 

26) We ______ going to eat now. 

27) I ______ good at math. 

28) You and I ______ good friends. 

29) ______ you his friend? 

30) Hockey _____ a winter sport. 

31) My cat _____ black and white. 

32) He ____ inside the house. 

33) Mum and Dad _______ away. 

34) Grandma _____ here. 

35) Grass _____ green. 

36) The sun _____ yellow. 

37) ______ the sea blue? 

38) New York ____ a city in the USA. 

39) Canada ______ north of the USA. 

40) A horse ______ an animal. 

41) The bike _____ from my father. 

42) The poster _____ from John. 

43) The plane ______ late. 

44) The people _______noisy. 

45) Nobody _______ here. 

46) John, Mike and Bo ______ sick. 

47) An egg _____ white and yellow. 

48) Rome ___ the capital city of Italy. 

49) Beans _______ green. 

50) They ______ healthy. 

51) I ______ hungry. 

52) Sylvia ______ in love with Bob. 

53) The queen _______ fat. 

54) The king ______ strong. 

55) You _______ brave. 

56) They ________ mad. 

57) Coffee ______ hot. 

58) Ice-cream _______ cold. 

59) Pancakes _________ good. 

60) It _______ a super job! 
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Copie as questões no caderno e resolva apresentando os cálculos feitos. Não precisa copiar os desenhos. 

1) Ao conferir os cálculos feitos em uma nota fiscal, o contador de uma empresa de computadores derramou 

tinta sobre a nota fiscal. Eis como ela ficou:  

 

Qual é o preço do freezer cobrado na nota fiscal? 

 

 a) 629,50 reais           

 b) 729,50 reais.           

 c) 829,50 reais.              

 d) 929,50 reais 

 

 

2) Em um canteiro as roseiras estão dispostas em 20 linhas e 30 colunas. Quantas roseiras tem esse 

canteiro? 

a) 50   b) 200   c) 400   d) 600 

3)   Em um depósito de supermercado, há 348 caixas, cada uma contendo 24 garrafas de 

suco. Qual o total de garrafas de suco guardadas nesse depósito? 

 a) 362.  b) 372.  c) 7.352.  d) 8.352 

 

4) Ali Babá disse a seus 40 ladrões: ‘Repartam igualmente entre vocês as moedas de ouro desse baú. Eu 

ficarei com o que sobrar.”  

Se no baú existiam 279 moedas de ouro, Ali babá ficou com quantas moedas? 

a) 6   b) 7   c) 29   d) 39 

 

 ATENÇÃO! ANTES DE PROSSEGUIR VEJA O VÍDEO DO YOUTUBE:        https://youtu.be/0YzZ_eQeV7s 

 

5) Juntando os pedaços pintados, quantos quadrados coloridos aparecem? 

 

a) 24.   b) 32.  c) 29.  d) 34 

 

 

6)  Complete os espaços em branco com as palavras ponto, reta ou plano da 

ideia que você tem quando observa: 

a) Um furo de agulha numa folha de papel?________________ 

b) Um barbante bem esticado?_____________________ 

c) A tampa de uma mesa?__________________________ 

d) Uma linha divisória de um campo de futebol?_____________________ 

e) O quadro branco de sua sala de aula?__________________ 

12/11        Matemática – Profs. Magna e Terezinha – 6º ano 

    

 

https://youtu.be/0YzZ_eQeV7s
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7) Observe as figuras seguintes e relacione o número correspondente das figuras aos seus respectivos 

nomes: 

 

A) Figura 1                                                   (    ) Cubo 

B) Figura 2                                                   (    ) Pirâmide pentagonal 

C) Figura 3                                                   (    ) Prisma triangular. 

D) Figura 4                                                   (    ) Cilindro 

E) Figura 5                                                   (    ) Esfera 

F) Figura 6                                                   (    ) Prisma hexagonal 

 

8) Coloque  V ( verdadeiro) ou  F(falso).  JUSTIFIQUE AS FALSAS. 

 

(     ) Por um ponto  P qualquer  de um plano  α passam infinitas retas; 

(     ) Retas que não possuem ponto comum são chamadas de paralelas; 

(     )  A semirreta não  tem origem  e é infinita; 

(     ) Segmentos consecutivos tem a uma extremidade comum 

 

9) Determine o perímetro da figura abaixo e assinale a resposta correta: 

 

a) 196 cm 

b)  163 cm     

c) 131 cm        

d) 193 cm        

 

 

Revisão de números inteiros 

 

 

 

 

12/11        Matemática – Profª Juliana – 7º ano 

    

 
Olá turma, nessa semana faremos uma revisão dos números inteiros na 

reta numérica, trabalharemos com antecessor e sucessor, números 

opostos ou simétricos e comparação de números inteiros. 

Juliana 
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Os números inteiros são formados por números positivos e negativos. O conjunto dos números inteiros é 

indicado por ℤ. 

O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira: 

ℤ = {…, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3,...} 

Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal (-), enquanto os números inteiros 

positivos podem vir ou não acompanhados de sinal (+). O zero é um número neutro, ou seja, não é um 

número nem positivo e nem negativo. 

A Reta Numérica 

 

Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a 

distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. 

 Para fazermos a representação dos números inteiros na reta, consideramos como a origem o meio da 

reta, que é onde está localizado o número 0. À direita de 0, ficam todos os números positivos, e, à 

esquerda de 0, todos os números negativos. 

Todo número inteiro possui um sucessor e um antecessor bem definido. Assim como nos números 

naturais, sucessor é o que vem depois e antecessor é o número que vem antes. Por exemplo, o sucessor 

de 0 é 1, e o antecessor de 0 é –1. Muitas pessoas confundem-se ao trabalharem com antecessor e 

sucessor de números negativos. Nesse sentido, note que, por exemplo, o sucessor de – 4 é – 3 e que o 

antecessor de – 4 é – 5. 

 

 

 

 

 

Exercícios 

1) Escreva os números inteiros: 

a) compreendidos entre -3 e 3:     (Resposta: -2,-1,0,1,2)

b) compreendidos entre -4 e 2  

c) compreendidos entre -2 e 4 

d) compreendidos entre -5 e -1  

e) compreendidos entre -6 e 

 

          

2) Responda:

a) Qual é o sucessor de -8?  (Resposta: - 7) 

b) Qual é o sucessor de -6?  

c) Qual é o sucessor de 0?  

d) Qual é o antecessor de +8?  

e) Qual é o antecessor de -6?  

f) Qual é o antecessor de 0 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm


24 
 

3) Organize os números - 1, - 3, - 5, 0, 2 e 4 na reta numerada: 

 

 

 

Números opostos e simétricos 

 

Na reta numerada, os números opostos estão a uma mesma distância do zero. 

Por exemplo, o -4 é o simétrico de 4, pois estão a uma mesma distância do zero, conforme assinalado na 

figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

Observe que cada número inteiro, positivo ou negativo, tem um correspondente com sinais deferentes 

 

Exemplos:     O oposto de +1 é -1.     O oposto de -3 é +3.      O oposto de +9 é -9.     O oposto de -2 é +2. 

  

Observação: O oposto de zero é o próprio zero. 

 

4) Determine:

a) O oposto de +5 =  

b) O oposto de -9 =  

c) O oposto de +6 =  

d) O oposto de -6 =  

e) O oposto de +18 =  

f) O oposto de -15 =  

g) O oposto de +234=  

h) O oposto de -1000 = 

 

Comparação de números inteiros 

 

 

Dados dois números quaisquer, o que está à direita é o maior deles, e o que está à esquerda, o menor 

deles.

a) -1 > - 4, porque -1 está à direita de -4. 

b) +2 > - 4, poque +2 está a direita de -4 

c) -4 menor -2 , porque -4 está à esquerda de -2. 

d) -2 menor +1, porque -2 está à esquerda de +1. 

5)  Qual é o número maior?                

a) +1 ou -10   Resposta:   + 1   é maior 

b) +30 ou 0  

c) -20 ou 0  

d) +10 ou -10 

e) -20 ou -10 

f) +20 ou -30  

g) -50 ou +50  

h) -30 ou -15  
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6)  Compare os seguintes pares de números usando os símbolos: maior >, menor < ou igual = 

a) +2 e + 3  Resposta :  +2 < +3 

b) +5 e -5  

c) -3 e +4  

d) +1 e -1  

e) -3 e -6  

f) -3 e -2  

g) -8 e -2  

h) 0 e -5  

i) -2 e 0  

j) -2 e -4 

k) 0 e 45 

l) -4 e -3  

m) 5 e -5  

n) 40 e +40  

o) -30 e -10  

p) -85 e 85  

q) 100 e -200 

r) -450 e 300  

s) -500 e 400 

7) Coloque os números em ordem crescente. 

a) -9,-3,-7,+1,0     (R: -9,-7,-3,0,1) 

b) -2, -6, -5, -3, -8  

c) 5,-3,1,0,-1,20  

d) 25,-3,-18,+15,+8,-9  

e) +60,-21,-34,-105,-90  

f) -400,+620,-840,+1000,-100 

 

8) Coloque os números em ordem decrescente 

a) +3, -1, -6, +5, 0 (R: +5, +3,0,-1,-6) 

b) -4, 0, +4, +6,-2  

c) -5,1,-3,4,8  

 

 

 

 

 Leia e faça os exercícios. 

Valor Numérico 
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f) -286,-740, +827, 0, +904  

 
d) +10, +6,-3,-4,-9, +1  

 
e) -18, +83,0,-172, -64  
 
 
 
 

 

Referências Bibliográficas: 
https://portal.educacao.go.gov.br/fundamental_dois/conjunto-dos-numeros-inteiros-1-a-aula-matematica-7-ano/ 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/conjunto-dos-numeros-inteiros.htm 

https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/02/numeros-inteiros-para-6-serie-ou-7-ano.html 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wpcontent/uploads/sites/7/download/Aprender%20Sempre%20%20Matema%CC

%81tica/MT%20Anos%20Finais%20Vol03/ES_EF_AFinais_MAT_7ano_AprenderSempreRecApr.pdf 

https://www.todamateria.com.br/numeros-inteiros/ 

 

Valor numérico de uma expressão algébrica é 
 o valor que ela assume quando  

trocamos cada letra por um número e 
 efetuamos as operações indicadas. 

https://portal.educacao.go.gov.br/fundamental_dois/conjunto-dos-numeros-inteiros-1-a-aula-matematica-7-ano/
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/conjunto-dos-numeros-inteiros.htm
https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/02/numeros-inteiros-para-6-serie-ou-7-ano.html
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wpcontent/uploads/sites/7/download/Aprender%20Sempre%20%20Matema%CC%81tica/MT%20Anos%20Finais%20Vol03/ES_EF_AFinais_MAT_7ano_AprenderSempreRecApr.pdf
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wpcontent/uploads/sites/7/download/Aprender%20Sempre%20%20Matema%CC%81tica/MT%20Anos%20Finais%20Vol03/ES_EF_AFinais_MAT_7ano_AprenderSempreRecApr.pdf
https://www.todamateria.com.br/numeros-inteiros/
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Veja alguns exemplos: 

Sabendo que X = 5 e B = 4, determine o valor numérico de: 

 

                 , fica 100 + 5 = 105 

               

             , , fica 4 + 5 = 9  

 

                ,,  fica 2.4 + 3. 5 = 8 + 15 = 23 

 

 Assista ao vídeo da professora Laís em; https://www.youtube.com/watch?v=uGK39Ca1sac 

 

Exercício 1 

 Na situação 1, da Atividade I, vimos que ao comprar uma geladeira, um fogão ou um televisor naquela 

promoção (R$ 100,00 de entrada + 5 prestações iguais), teremos o total a se pagar através da expressão                       

                   , onde P é o valor de cada prestação. 

 

a) Qual é o preço total de uma geladeira que, nessa promoção, tem cada prestação no valor de R$ 500,00? 

b) Deise comprou um fogão nessa promoção e cada prestação será de R$ 200,00. Quanto ela pagará pelo 

fogão? 

c) Se na compra de um televisor, nessa promoção, cada prestação é de R$ 175,00. Quanto custará esse 

televisor? 

 

Exercício 2) Observe o trapézio. 

 

a) Escreva uma expressão algébrica que permita determinar seu perímetro.  

 b) Considere x = 10 cm e y = 28 cm. Quantos centímetros possui o perímetro desse 

trapézio?  

  

Exercício 3) A variável m representa o preço de uma maçã e a variável p o preço de uma pera. Sueli 

comprou 7 maçãs e 3 peras.   

a) Qual é a expressão algébrica que representa o preço pago por Sueli?  

b) Quanto Sueli gastou, se cada maçã custou R$1,50 e cada pera, R$1,70?  

 

 100 + 5.P 

 100 + X 
   Como X vale 5 e B vale 4  
é só tirar o x e colocar o 5;  

 tirar o B e colocar 4  
no lugar dele. 

 B + X 

 2B + 3X 

    
Lembrete: 

Perímetro é o contorno da figura (soma 

de todos os lados). 

https://www.youtube.com/watch?v=uGK39Ca1sac
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Exercício 4) Complete a tabela abaixo, com expressões algébricas, de acordo com as informações:  

 

   

 

 

 

 

Exercício 5) A loja Preço Legal está fazendo uma promoção: 

 

 

 

 

 

 

Ana quer comprar um fogão e o valor de cada prestação (P) é R$ 250,00. Quanto custa o fogão que Ana quer 

comprar? 

 

Exercício 6) Na situação 2, da Atividade I, vimos que o perímetro do retângulo que possui comprimento igual 

ao dobro de sua largura, pode ser encontrado pela expressão:  

a) Quantos metros terá o perímetro desse retângulo se X = 15 metros? 

b) Quantos metros terá o perímetro desse retângulo se X = 20 metros? 

 

Exercício 7) A variável T representa o preço de um par de tênis e B o preço de um boné. O preço pago por 

Mauro é representado pela expressão                  . 

Quanto Mauro pagou, se cada tênis custa R$ 300,00 e cada boné R$ 50,00? 

 

Exercício 8) Qual é o perímetro do triângulo isósceles (dois lados com a mesma medida) ao lado, se x mede 

15 ? 

 

 

 

 

 

 Mesada (R$) 

Tainá X 

Mara  

Eliana  

* Tainá recebe de mesada x reais.  

* Mara recebe o dobro do que recebe Tainá  

   menos R$10,00.  

* Eliana recebe R$40,00 reais a mais que Mara.   
 

Promoção:  
Qualquer aparelho  

da imagem por apenas  
    R$ 50,00  + 3 . P  

(R$ 50,00 de entrada e mais  
três prestações iguais.) 

  6X 

 2T + 5B 



28 
 

 

PRIMEIROS POVOS DA AMÉRICA (1) 

Os primeiros povos da América se referem àqueles que viviam na América antes da chegada do europeu. 

Também são chamados de pré-colombianos, pois são situados no período anterior ao desembarque de 

Cristóvão Colombo, em 1492. 

Exemplos de povos pré-colombianos são os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaches, 

shawees, navajos, inuítes e muitos outros. 

 

Estreito de Bering 

O continente americano já era ocupado por diversos povos há cerca de 10 mil anos, como demonstram 

evidências arqueológicas. 

A teoria (1) mais aceita entre os cientistas é a de que a povoação do continente americano ocorreu pela 

travessia do Estreito de Bering. Perseguindo os animais em diferentes épocas, os caçadores de diferentes 

povos, acabaram por atravessar o estreito e se estabelecerem ali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, há provas que apontam a existência de seres humanos nessa parte do globo, mesmo antes das 

incursões pelo Estreito de Bering por rotas alternativas ou pela navegação. 

Outra rota de deslocamento seria a do Oceano Pacífico (teoria 2). Como a altura do mar era mais baixa e 

havia mais ilhas ao longo do oceano, os seres humanos puderam vir navegando da Polinésia à Patagônia e 

à região que hoje corresponde ao Brasil. 
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Embora tenham sido influenciados pela colonização europeia, há povos que ainda hoje mantêm suas 

tradições de seus antepassados e as transmitem para as novas gerações. 

 

Características dos primeiros povos da América 

Os primeiros povos da América eram nômades, caçadores e coletores. Segundo os estudos arqueológicos, 

suas características físicas têm traços semelhantes aos dos povos da África, Austrália e de povos mongóis. 

Essa teoria é apoiada por pesquisas genéticas, que apontam um paralelo entre o DNA dos índios americanos 

e dos povos citados. 

Esses povos caçavam grandes animais como mastodontes, preguiça-gigante, tigre dente de sabre e o tatu 

gigante (megafauna americana). 

O extrativismo, contudo, não era a única maneira de subsistência dos povos. Há 7 mil anos, as nações 

americanas já dominavam a agricultura e plantavam abóbora, batata, milho, feijão e mandioca. Da mesma 

forma domesticaram pequenos animais. 

O continente americano estava inteiramente povoado na época da chegada de Cristóvão Colombo (1492). 

Além de coletores, divididos em vários povos e espalhados por todo o continente, havia civilizações 

organizadas em imponentes impérios, como é o caso dos Maias, dos Astecas e dos Incas. 

Essas civilizações não eram melhores nem piores que os europeus em muitos aspectos, mas tinham ritos e 

sacrifícios extremamente chocantes para os europeus. 

Do mesmo modo, havia costumes da Europa que pareciam estranhos aos nativos. O problema foi a força 

desproporcional que foi usada pelos europeus ao invadir a América, fazendo desaparecer povos inteiros 

(genocídio americano).                                                                            https://www.todamateria.com.br/autor/juliana-bezerra/ 

 

Animais da megafauna americana 

 

 

https://nossaciencia.com.br/wp-content/uploads/2018/03/megafauna.jpg 

 

https://www.todamateria.com.br/autor/juliana-bezerra/
https://nossaciencia.com.br/wp-content/uploads/2018/03/megafauna.jpg
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ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PRIMEIROS POVOS DA AMÉRICA (1) 

Copie e responda 

 

1) Tendo em mãos um dicionário ou a consulta ao Google, encontre o sinônimo/significado das palavras 

abaixo, sempre de acordo com o texto (palavras sublinhadas): 

a) Estreito (geografia):  b) Incursão:  c) Colonização:  d) Megafauna:  

e) Extrativismo:   f) Rito:   g) Genocídio: 

 

2) Cite as duas teorias que demonstram como o continente americano foi habitado pelos seres humanos. 

 

3) Quais foram alguns dos povos que aqui estavam antes da chegada de Cristóvão Colombo (europeu), em 

1492? 

 

4) Os povos das américas têm características físicas que se assemelham a quais outros povos? 

 

5) Há quantos anos as nações americanas já dominavam a agricultura? O que plantavam? 

 

6) Quais eram as civilizações americanas organizadas em impérios? 

 

 

1) Leia o texto a seguir. 

 Os produtos industrializados ocupam uma parcela cada vez maior do mercado de alimentos. Eles são bem 

práticos, pois já vêm prontos ou semiprontos. O único trabalho é abrir a embalagem, e mesmo as embalagens 

estão cada vez mais fáceis de abrir. Além da praticidade, os alimentos industrializados também possuem 

prazo de validade bem maior do que os produtos “in natura”, tornado fácil o armazenamento. Vieram para 

ficar e representam uma solução para a vida corrida das grandes cidades. Para conseguir a praticidade e 

durabilidade dos produtos, os fabricantes se utilizam de milhares de aditivos químicos, que, na grande maioria 

das vezes, não fazem bem à saúde de quem os consome com frequência. O uso desses produtos químicos 

deve ser discriminado nas embalagens dos alimentos. Portanto, é uma questão de escolher o aspecto 

saudável dos alimentos “in natura” e a praticidade dos alimentos artificiais e/ou industrializados.  

(Adaptado de: www.consumidorbrasil.com.br/textos/dicasconsumo/aalimentosindustrializados.htm)  

 

a) Em sua opinião, o que é mais saudável: fazer um molho de tomate ou comprar um molho pronto que vem 

na caixinha? Justifique sua opinião.  

b) Quais são as vantagens e desvantagens do consumo dos alimentos industrializados? 

c) Escolha um rótulo de alimento industrializado, cole-o aqui no seu trabalho e reescreva quais são os 

ingredientes que ele contém.  
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http://www.consumidorbrasil.com.br/textos/dicasconsumo/aalimentosindustrializados.htm
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2) Aproveitando o rótulo do alimento dos exercícios acima, complete e responda:  

a) Nome do alimento.  

b) Quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios.  

c) Vitaminas e sais minerais presentes.  

d) Que outras informações são importantes no rótulo de um alimento. Por quê?  

e) Além das informações nutricionais, que outras características devemos verificar antes de comprar um 

alimento? 

 

3) Analise a informação nutricional contida no rótulo de dois alimentos: 

 

 

a) Uma pessoa hipertensa (pressão alta) possui um excesso de sódio no corpo. Caso ela vá ao supermercado, 

qual alimento ela deve escolher? Justifique sua resposta 

b) Qual a importância de verificar o rótulo com as informações nutricionais? 

c) As fibras alimentares colaboram para a nossa digestão e funcionamento do intestino. Qual deles possui 

mais fibras? Procure nome de TRÊS alimentos ricos nesses nutrientes. 

d) Qual alimento possui mais: 

a) Carboidratos:   

 b) Proteínas:    

c) Gorduras totais:   

d) Gorduras saturadas: 

Fonte: https://www.colegiopentagono.com/wp-content/uploads/2017/05/cie_8_ano.pdf 

 

https://www.colegiopentagono.com/wp-content/uploads/2017/05/cie_8_ano.pdf
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Texto: Um apólogo, de Machado de Assis 

 Você conhece o escritor Machado de Assis? Já leu algum texto literário escrito por ele? 

 O que é um apólogo? Conhece o significado dessa palavra? 

 

 

O texto que você vai ler foi escrito por Machado de Assis (1839-1908), 

considerado por muitos o maior escritor da literatura brasileira. Escreveu 

poesias, contos, crônicas e romances. Foi também jornalista, teatrólogo, 

crítico de teatro e crítico literário. Autodidata, ele foi o fundador da 

Academia Brasileira de Letras, ocupou por mais de dez anos a presidência 

da ABL, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de 

Assis. Nasceu e faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Conheça um pouco 

mais desse grande autor negro que faz a literatura brasileira ser 

reconhecida em todo o mundo.  

 

UM APÓLOGO 

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: 

— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste 

mundo? 

— Deixe-me, senhora. 

— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e 

falarei sempre que me der na cabeça. 

— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu 

ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. 

— Mas você é orgulhosa. 

— Decerto que sou. 

— Mas por quê? 

— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? 

— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? 

— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados... 

Imagem: Adriana Cardozo 

Habilidades: 

 Promover um primeiro contato com a biografia de Machado de Assis; 

 Promover o prazer pela leitura literária; 
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— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo 

ao que eu faço e mando... 

— Também os batedores vão adiante do imperador. 

— Você é imperador? 

— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai só mostrando o 

caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto... 

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em 

casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, 

pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser. Uma e outra iam 

andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis 

como os galgos de Diana — para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: 

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se 

importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima... 

A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e 

ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha vendo que ela não lhe dava 

resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia 

mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia 

seguinte; continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile. 

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada 

no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama, e puxava a 

um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, 

perguntou-lhe: 

— Ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da 

elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da 

costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. 

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou 

à pobre agulha: — Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, 

enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me 

espetam, fico. 

Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: — Também eu tenho 

servido de agulha a muita linha ordinária! 

Um apólogo faz parte da coletânea de contos Várias Histórias, do escritor Machado de Assis, publicado 

originalmente por Laemmert & C. Editores, em 1896, Rio de Janeiro.  

1) Leia o texto a seguir. Após a leitura, se possível, assista ao vídeo “Um apólogo – Episódio completo” 

produzido pela TV Escola e disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=6jlWL3YeFGk.  Esse vídeo 

apresenta a narrativa de uma maneira mais divertida e faz uma contextualização histórica da obra. 

2) Em que época Machado de Assis escreveu esse texto?  

3) Quais são os personagens da história que você leu? 

4) Leia o quadro abaixo. 
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a) Dê dois exemplos de personificação que ocorrem em Um apólogo. 

b) Registre em seu caderno o quadro acima. Faça um retângulo semelhante ou destaque a anotação. 

 

4) Leia o verbete a seguir: 

 

a) O apólogo se parece com outro gênero textual que você com certeza já leu ou ouviu. Qual é o nome desse 

gênero? Qual (ou quais) característica(s) que eles têm em comum?  

b) Transcreva do apólogo um trecho que ilustre a lição de sabedoria que o autor pretende passar aos leitores 

e tente explicá-la.  

5) E você? Já serviu de agulha a muita linha ordinária? Conte alguma experiência pessoal em que você tenha 

se identificado com a personagem agulha. 

 

Leia a reportagem abaixo e responda as questões seguintes. 

Saiba como identificar e evitar os alimentos ultraprocessados. 

Em entrevista, a nutricionista Etel Matielo faz um alerta sobre os riscos que os produtos trazem à 

saúde pública 

Lu Sudré – 29 de setembro de 2020 às 18:23 - Edição: Lucas Weber 

 

Não coma nada que sua avó não reconheceria como comida. Essa é uma das regras propostas pelo escritor 

americano Michael Pollan, uma referência quando se trata de obras relacionadas ao tema da alimentação 

saudável.  A ideia por trás da máxima do autor é uma crítica contundente ao crescente consumo de alimentos 

ultraprocessados - aqueles transformados pela indústria alimentícia durante a produção e que contém apenas 

derivados dos alimentos em sua forma natural. 

Conforme explica a nutricionista Etel Matielo, que assina embaixo da orientação de Pollan, entre as principais 

características dos alimentos ultraprocessados estão a alta quantidade de sal, açúcar, gorduras, realçadores 

de sabor e texturizantes. 

Personificação ou prosopopeia ocorre quando se atribuem ações, sentimentos, qualidades e 

linguagem próprios do ser humano a seres inanimados ou irracionais. 

(a.pó.lo.go) sm. 

1. Narrativa que traz uma lição moral e geralmente tem como personagens animais ou objetos que 

agem e dialogam como seres humanos. 

Disponível em < https://www.aulete.com.br/ap%C3%B3logo>. Acesso em 21 out. 2020. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Pollan
https://www.escavador.com/sobre/6352474/etel-matielo
https://www.aulete.com.br/ap%C3%B3logo
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Alimento ultraprocessado é incoerente na escolha de uma vida vegana  

São tantos ingredientes artificiais que, segundo ela, muitos produtos que fazem parte da dispensa dos 

brasileiros não deveriam nem ser considerados alimentos de fato. 

“Um ultraprocessado tem aromatizantes, acidulantes, conservantes, sabores artificiais. A formulação 

apresenta um excesso dessas substâncias que foram parte de alimentos um dia.  Além de aumentar as 

doenças crônicas como obesidade, pressão alta, diabetes e câncer, os ultraprocessados também aumentam 

alergias e intolerâncias alimentares”, alerta a pesquisadora, doutoranda da Escola Nacional de Saúde Pública 

da Fiocruz.  

 

População só terá acesso a alimentos de péssima qualidade durante pandemia 

Mas como identificar quais são os alimentos que representam uma verdadeira ameaça para a nossa saúde? 

A nutricionista deixa claro que é preciso estar atento ao rótulo dos produtos e a tabela nutricional de cada um 

deles. 

“Os ultraprocessados são os que tem uma lista extensa de ingredientes, onde na composição nutricional, 

muitas vezes, tem muita gordura, muito carboidrato. Normalmente é gordura, carboidrato ou muito sal, sódio. 

São esses ingredientes que aumentam a palatabilidade dos alimentos, que aumentam a nossa vontade de 

comê-los”, explica 

Ela acrescenta ainda que muitas pessoas compram os produtos sem saber das interferências feitas pela 

indústria alimentícia. Um exemplo clássico é a margarina, que conta com grande marketing publicitário e que 

muitas vezes é vendida como uma alternativa saudável. 

Enquanto a manteiga é a gordura do leite batido com sal, a margarina tem muito poucos ingredientes naturais 

em sua composição, carregada de óleo vegetal modificado quimicamente, branqueadores, aditivos químicos, 

corantes, aromatizantes e vitaminas sintéticas. 

E a relação de alimentos populares que integram a categoria do ultraprocessados não é nada curta. 

 

         Industrializados causam obesidade, hipertensão e diabetes em comunidades indígenas  

“Biscoito, sorvetes, balas, guloseimas em geral, cereais açucarados, mistura para bolo, bolinhos 

industrializados, barras de cereais, salgadinho de pacote, suco de pozinho, iogurte e bebidas lácteas 

adoçadas e aromatizadas. Produtos congelados pronto para aquecimento como pizza, hamburguer, nuggets. 

Salsicha, mortadela, embutidos. Os pães de uma forma geral. São muitos alimentos. Às vezes achamos que 

é difícil comer, mas quando vamos ver, estamos comendo muito [ultraprocessados] ao longo do dia”, comenta 

Matielo. 

O debate público em relação aos alimentos ultraprocessados veio à tona após um pedido de revisão do 

Guia Alimentar para a População Brasileira feito pelo Ministério da Agricultura. A pasta pediu o fim da 

classificação que desaconselha os ultraprocessados na dieta do brasileiro.  

A revisão do Guia contou com grande apoio das corporações do setor de alimento, como produtores de 

refrigerantes e de salgadinhos. Entre elas Nestlé, Unilever, Coca-Cola e Danone. 

Na opinião de Etel Matielo, as multinacionais da área transformaram os alimentos em mercadoria e, em busca 

da manutenção do lucro, rifam a qualidade dos produtos. 

https://www.brasildefato.com.br/2020/08/19/alimento-ultraprocessado-e-incoerente-na-escolha-de-uma-vida-vegana
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/27/populacao-so-tera-acesso-a-alimentos-de-pessima-qualidade-durante-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2020/09/02/industrializados-causam-obesidade-hipertensao-e-diabetes-em-comunidades-indigenas
https://www.brasildefato.com.br/2020/09/25/guia-alimentar-com-base-na-ciencia-revisao-aumentaria-o-tom-contra-ultraprocessados
https://www.brasildefato.com.br/2020/09/25/guia-alimentar-com-base-na-ciencia-revisao-aumentaria-o-tom-contra-ultraprocessados
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Guia Alimentar: com base na ciência, revisão aumentaria o tom contra ultraprocessados    

Ela concorda que revisões do Guia são necessárias, mas reitera que elas “devem ocorrer com um processo 

democrático, participativo, e a partir de orientações sólidas científicas. De pesquisas robustas, como a 

pesquisa que elaborou a própria construção do Guia, que é uma referência mundial”.   

De acordo com a nutricionista, é preciso ainda estar atento aos movimentos das corporações que se 

apropriam do discurso em defesa da saúde pública com a oferta de produtos que seriam “menos prejudiciais”, 

como as barrinhas de cereais, refrigerantes e iogurte light, mas que continuam sendo ultraprocessados. 

“Se formos analisar de forma mais profunda é uma máscara da indústria para continuar mantendo seu lucro, 

a comercialização. Tem todo um lobby da indústria que não é de hoje”. 

A busca por um cardápio que tenha “comida de verdade”, aconselha Etel Matielo, deve ser a prioridade.  

“É possível ter uma alimentação com alimentos in natura e minimamente processados. É possível comer só 

isso e acessar alimentos mais baratos, mais saborosos, que são melhores para a nossa saúde e protegem 

mais o ambiente”.  

 

1) Porque o escritor Michael Pollan fala para não comermos nada do que nossa avó reconheceria como 

comida? 

2) Quais são os componentes químicos dos produtos ultraprocessados? Quais doenças eles podem causar? 

3) Como podemos identificar um alimento ultraprocessado? Escreva as dicas dadas pela nutricionista Etel 

Matielo. 

4) Dê exemplos de pelo menos CINCO alimentos citados no texto. Escreva qual deles você consome com 

frequência e como você pode substituí-los em sua alimentação. 

5) Qual o interesse das multinacionais para ter o fim da restrição de alimentos ultraprocessados no pedido 

de revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira? 

6) Monte um cardápio com café da manhã, almoço e jantar contendo apenas produtos de origem natural. 

 

Foto: CEE Fiocruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/saiba-como-identificar-os-alimentos-ultraprocessados-e-porque-devemos-evita-los 

 

https://www.brasildefato.com.br/2020/09/25/guia-alimentar-com-base-na-ciencia-revisao-aumentaria-o-tom-contra-ultraprocessados
https://www.brasildefato.com.br/2020/09/25/guia-alimentar-com-base-na-ciencia-revisao-aumentaria-o-tom-contra-ultraprocessados
https://www.brasildefato.com.br/2020/09/25/guia-alimentar-com-base-na-ciencia-revisao-aumentaria-o-tom-contra-ultraprocessados
https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/saiba-como-identificar-os-alimentos-ultraprocessados-e-porque-devemos-evita-los
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 VEJA O VIDEO: https://youtu.be/gYD6iCMgcH0 

 Atenção! Antes de resolver as questões atente para a explicação a seguir: 

Observe a multiplicação: 

                                                  2 x 2 x 2 x 2 x 2       ou       2 . 2 . 2 . 2 . 2 

Esse tipo de multiplicação onde todos os fatores são iguais é outra operação matemática, chamada   

potenciação. 

                 Considere:   2 . 2 . 2 . 2 . 2,   essa multiplicação é indicada de maneira abreviada:     25 

                                                                                  
                                             5 vezes    

                                       

Onde {
2 é chamado de base, é o fator que vai ser multiplicado por ele mesmo

5 é chamado de expoente, e indica quantos fatores iguais a multiplicação vai ter
                                                                                            

                                                                             Expoente                

                                                                 25 =  2 . 2 . 2 . 2 . 2     logo,     25 = 32    

                                                 Base                                                                        Potência 

           Exemplos:     72  = 7.7 = 49            43 = 4. 4 . 4 = 64 

 

Como lemos uma potência? Falamos primeiro a base em seguida o expoente, ou seja, 

 Se o expoente for 2 é chamado de quadrado 

 Se o expoente for 3 é chamado de cubo 

 Se o expoente for 4 é chamado de quarta potência 

 Se o expoente for 5 é chamado de quinta potência e assim sucessivamente 

 

                       Veja: 

{
 

 
72 𝑙ê − 𝑠𝑒:  𝑠𝑒𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜

43 𝐿ê − 𝑠𝑒 ∶ 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑜

        25 𝐿ê − 𝑠𝑒: 𝐷𝑜𝑖𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 à 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎,
𝑒𝑡𝑐 𝑒𝑡𝑐

 

OBSERVAÇÔES: 

 

 

19/11        Matemática – Profs. Magna e Terezinha – 6º ano 

    

 

Quando o expoente for Zero o resultado da potência é igual a 1 (para base ≠ 0): 

80 = 1,     X0 = 1  onde x pode representar qualquer número. 

Quando a base for 10 o resultado da potência é igual a 1 acrescido de zeros conforme for o numeral 

do expoente:  

                                                  105 = 100.000   (Expoente 5  5 zeros) 

Potenciação de números naturais 

 

https://youtu.be/gYD6iCMgcH0
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1)  Escreva na forma de potência, como no exemplo da letra a: (Observe que entre um número e outro tem o 

ponto que indica multiplicação. 

a) 5.5 =  52            b) 9.9.9.9.9 = ____        c) 7.7.7.7 = ____              d) 2.2.2.2.2.2 =_____ 

 

e) 4.4.4 = ___ f) 1.1.1.1.1.1.1= _____    g) 3.3.3.3.3.3.3.3=_____  h) p.p.p = _______ 

2) Calcule as potências:  

a) 23 =  2.2.2=8                b) 24 = _________      c) 32 = __________      d) 103 = _____________  

 

e) 60 = _______              f) 43 = __________      g) 91 = __________      e) 120 = ________ 

 

3) Coloque os sinais: = (igual),  > (maior) ou  <  (menor) no espaço entre as potências abaixo: 

 

a)102   ____    210           b) 3002 _____ 50001          c) 1400 _____ 4000        d) 2001 ____1200 

 

e) 2501____  1250             f) 4000 _________ 0400               g) 0400 _____4001         i) 10 ______ 01 

 

4) Complete a tabela abaixo: 

5) Calcule: 

a) O quadrado de 13                    b) o quadrado de 25                        c) o cubo de 6     

d) o cubo de 4                              d) A quarta potência de 2                 e) A quinta potência de 3 

e) o dobro de 10                           f) O quadrado de 10                         g) o cubo de 10 

 

6) Responda: a) Qual é o maior número de três algarismos formado usando apenas o algarismo 9? 

b) Qual é o maior número de Três algarismos usando apenas o algarismo 2?  

c) Quem é maior: 222 ou 222    
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Revisão de números inteiros 

 

 

 

 

 

19/11        Matemática – Profª Juliana – 7º ano 

    

 

 

Olá turma, nessa semana faremos uma revisão dos números inteiros 

em várias situações do dia a dia, além de revisar os conteúdos 

trabalhados nas semanas anteriores. 

Juliana 
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Referência Bibliográfica : file:///C:/Users/Juliana/Documents/Escolas/7%20ano/M7_1BIM_ALUNO_2014%20(1).pdf 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4539711/4115446/M7_1BIM_ALUNO_2014.pdf  

Área de figuras Planas 

 Leia e faça os exercícios. 

 

 

 

Veja alguns exemplos de figuras planas: 

 

 

 

 

 

 

19/11        Matemática – Profª Lais – 8º ano 

    

 
As áreas das figuras planas medem o tamanho da 

superfície da figura.  Desse modo, podemos pensar que, 

quanto maior a superfície da figura, maior será sua área. 

 Para determinar a área,  

usamos uma unidade de área. 

Aí é só ver quantas vezes  

ela cabe na figura. 

 

file:///C:/Users/Juliana/Documents/Escolas/7%20ano/M7_1BIM_ALUNO_2014%20(1).pdf
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 Assista ao vídeo “ Calcular área e perímetro na malha quadriculada - Professora Angela” em:  

https://www.youtube.com/watch?v=22LSwbJOS6Y 

 

Exemplo: Usando o quadradinho da malha como unidade de área, qual figura tem a maior área? 

 

 Figura 1: Tem 10 quadradinhos. 

 Figura 2: Tem 12 quadradinhos. 

 Figura 3: Tem 14 quadradinhos. 

 Figura 4: Tem 10 quadradinhos. 

 

 Assim, a figura que tem a maior área é a figura 3. 

 

Exercício 1 (Fonte: https://profwarles.blogspot.com/2016/12/quiz-13-matematica-5-ano.html ) 

Joana está tecendo um tapete de crochê que está representado na malha quadriculada abaixo. 

 * A parte colorida de cinza representa a parte do tapete que ela já fez.  

 * A área de cada quadradinho da malha corresponde a 1 metro quadrado.  

 Quantos metros quadrados faltam para Joana tecer e terminar esse tapete?  

 

Exercício 2) Rafaela pintou as seguintes figuras na malha quadriculada. 

 

 

 

Sobre as figuras que Rafaela pintou, qual alternativa está correta? 

 a) Todas possuem a mesma área, mas apenas cinco delas o mesmo perímetro. 

b) Todas possuem o mesmo perímetro, mas apenas cinco delas a mesma área. 

c) Todas possuem a mesma área e mesmo perímetro. 

d) Nenhuma possui a mesma área e mesmo perímetro. 

 

Exercício 3) Um pedreiro revestiu o piso de um salão usando três cores de 

lajotas triangulares: cinza claro, cinza escuro e branca, conforme a imagem 

representada abaixo: 

De acordo com esse revestimento é possível perceber que: 

a) A maior área foi revestida com a cor cinza escuro. 

b) A menor área foi revestida com a cor cinza escuro. 

c) A maior área foi revestida com a cor branca. 

d) A menor área foi revestida com a cor branca. 

Fonte imagem: https://profwarles.blogspot.com/2016/12/quiz-13-matematica-5-ano.html 

Área é a região de dentro. 

Perímetro é só o contorno. 

A área aqui é 

dada pela 

quantidade de 

triângulos. 

https://www.youtube.com/watch?v=22LSwbJOS6Y
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Área de Retângulos 

 

 

 

Veja o exemplo: Qual é a área do retângulo? 

 

    Base: 10 

    Altura: 5 

    Área = Base. Altura 

     Área = 10 . 5  

     Área = 50 cm 2 

 

 Assista ao vídeo “ Área de um retângulo ( vídeo animado )” em https://www.youtube.com/watch?v=7dtTCoyB5p8 

 

Exercício 4) Um festival foi realizado num campo retangular de 240 m de comprimento (base) por 45 m de 

largura (altura). Qual a área do campo em que se realizou o festival?  

 

Exercício 5) Qual é a área da figura inteira?  

 

 

 

 

 

Áreas de Triângulos 

 

 

 

Veja o exemplo: Qual é a área do triângulo? 

 Base: 9 

 Altura: 7 

 Base . Altura = 9 .7 = 63 

 Metade de 63 = 31,5 

 Área = 31,5 unidades 2 

 

Para calcular a superfície de triângulos 

basta fazer a metade da multiplicação da base com a altura.   

Fonte 

imagem:https://www.todamateria.com.br/ar

ea-do-triangulo/ 

A altura é a distância de uma base 

até o vértice oposto a ela. 

Para calcular a superfície ou área do retângulo  

basta multiplicar o valor da base com o da altura. 

Área é sempre dada em  

unidades quadradas, por exemplo: 

m 2, cm 2, mm 2, … 

Não esqueça de colocar 

 a potência 2 quando  

se tratar de área. 

https://www.youtube.com/watch?v=7dtTCoyB5p8
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 Assista ao vídeo “Área do Triângulo - Vivendo a Matemática - Professora Angela” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Be6S4k50kQo 

 

Exercício 6 ( Fonte: Khan Academy) 

Observe o triângulo.  

Qual é a letra que indica a altura relativa à base indicada?  

 

Exercício 7(Fonte: Khan Academy) 

Relacione a base ( b ) à sua altura ( h ) correspondente, ligando os triângulos da primeira coluna com os da 

segunda coluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 8) Qual é a área do triângulo? 

 

 

 

Área de outros Polígonos 

 

 

Veja o exemplo: Qual é a área do polígono?  

 

 

 

 

 

Para calcular a superfície de outros polígonos 

basta decompô-los em triângulos e/ou retângulos. 

Vou dividir esse trapézio em: 

Um triângulo e um retângulo. 

Aí determino a área de cada 

 e somo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Be6S4k50kQo
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 Área do retângulo cinza:    * base: 1  

                                           * altura: 12 

                                            * Área: base . Altura = 1 .12 = 12 

 

 Área do triângulo branco:   * base: 5  

                                            * altura: 12 

                                            * Área: metade de base . Altura = metade de 5.12 = metade de 60 = 30 

 Área do trapézio:   Área do retângulo  + Área do triângulo = 12 + 30 = 42  

 

 Assista ao vídeo “ Decomposição de formas para calcular a área: soma | Medição e geometria | 

matematica | Khan Academy” em: https://www.youtube.com/watch?v=CfOS5RQE0FI 

                                                      

Exercício 9) Qual é a área do polígono maior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assista ao vídeo, leia o texto e faça a atividade proposta. 

https://www.youtube.com/watch?v=YTgX2iSTdlU 

 

LUTAS 

A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura 

popular, dança e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, é caracterizada 

por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, 

joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas.  

Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. 

Praticantes desta arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar os 

instrumentos típicos e a cantar. Um capoeirista que ignora a musicalidade é considerado incompleto.  

20/11                Educação Física – Profº Nelson  

    

 

 
Determine as áreas do quadrado,  

do retângulo e do triângulo. 
 Depois some as três. 

Quadrado é um 

retângulo. 

REFERÊNCIAS 
Fonte imagem: http://cdn.editorasaraiva.com.br/p-content/sites/24/2018/04/22080118/17M2Mat_PD_03_2018.pdf 
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf  

Fonte imagem: http://cdn.editorasaraiva.com.br/p-ontent/sites/24/2018/04/22080118/17M2Mat_PD_03_2018.pdf 

(Fonte:https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=CfOS5RQE0FI
https://www.youtube.com/watch?v=YTgX2iSTdlU
http://cdn.editorasaraiva.com.br/p-content/sites/24/2018/04/22080118/17M2Mat_PD_03_2018.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf
http://cdn.editorasaraiva.com.br/p-ontent/sites/24/2018/04/22080118/17M2Mat_PD_03_2018.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf
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Considera-se que a capoeira tenha surgido em fins do século XVI no Quilombo dos Palmares, situado na 

então Capitania de Pernambuco.  

A Roda de Capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHAN, (Instituto do património histórico e artístico 

nacional), no ano de 2008, com base em inventário realizado nos estados de Pernambuco, da Bahia e do Rio 

de Janeiro. E em novembro de 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela 

UNESCO. 

Além capoeira temos outras lutas praticadas no Brasil, muitas originárias de outros países e outras que se 

originaram aqui mesmo, com os índios ou com os colonizadores. 

 

ATIVIDADE 

 Pesquisar uma luta praticada no Brasil, falar sobre sua origem, como é sua prática, quais instrumentos 

ou objetos são utilizados e quais benefícios ela proporciona aos praticantes. Copiar no caderno de 

Educação Física, com letra legível. Mandar a foto para o professor Nelson. 

 

O relevo é a parte superficial (visível) da camada sólida da Terra, sendo também o local de 

habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, podemos 

definir o relevo como as diferentes formas que apresentam a superfície da Terra 

1) O relevo é a parte superficial da:  

(   ) Litosfera - Camada sólida da Terra. 

(   ) Atmosfera - Camada gasosa da Terra. 

(   ) Hidrosfera - Camada líquida da Terra. 

(   ) Biosfera - O conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, onde existe ou pode existir vida. 

 

Os principais tipos de relevo, com base em suas 

fisionomias (formatos) são: montanhas, planaltos, 

planícies e depressões. A referência para medir a 

altitude de um lugar é o nível do mar. 

 

Observe a imagem para responder a pergunta a 

seguir: 

 

 

2) Paisagens geralmente planas, pouco acidentadas e localizadas em regiões com baixas altitudes, estando 

geralmente próximas ao nível do mar. Trata- se qual tipo de relevo?  

a) Planalto  b) Planície  c) Escarpa Depressão  

23/11             Geografia – Profº Rinaldo 
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3) São formas de relevo que apresentam superfícies mais ou menos planas e geralmente acidentadas e 

irregulares. Em suas beiras comumente (na maioria das vezes) aparecem elevações como serras, monte e 

morro. Esse tipo de relevo encontra-se acima de 300 metros do nível do mar, podendo chegar a mais de 1000 

metros de altitude. 

Observe a imagem para responder a pergunta a seguir 

O texto refere-se a qual tipo de relevo? 

 

 

4) São formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes 

da superfície terrestre. Quando tidas em conjunto, elas formam cadeias chamadas de cordilheiras, a exemplo 

da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e da Cordilheira do Himalaia, na Ásia: 

 

O texto e a imagem referem-se 

de qual tipo de relevo? 

a) Planalto   

b) Planície    

c) Montanha    

d) Depressão 

 

 

 

 

Tempo e clima são conceitos distintos. Tempo refere-se a um estado momentâneo das 

condições atmosféricas. Já clima é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de 

tempos. Sendo assim o tempo pode mudar ou variar ao longo dos dias, semanas e meses. Já 

o clima é preciso observar ao longo das estações do ano em um determinado local, durante 

um período de aproximadamente 30 anos. 

a) Planalto   b) Planície   c) Montanha   d) Vale 
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5) De acordo com o texto assinale as duas alternativas que revela o clima de uma região, não o tempo. 

(marque 2 opções). Dica: se pode variar é tempo se não muda após 30 anos é clima.  

 a) Este mês está muito chuvoso   b) Este mês é sempre seco 

c) Mês de outubro é quente.   d)  Este mês de outubro está frio. 

 

Mapa referência para responder as questões de 6 a 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Quanto mais próxima uma região está do Equador, mais quente ela costuma ser. Isso ocorre porque as 

áreas próximas do Equador recebem os raios solares durante todo o ano de forma direta. Qual continente é 

o mais frio?  

a) África  b) Ásia   c) Antártida  d) Oceania 

 

7) Qual lugar é mais quente?  

 a) Europa  b) Polo Norte   c) Antártida   d) Brasil 

 

8) Tudo o que se encontra entre os Trópicos de Câncer e Trópico de Capricórnio está na Zona TROPICAL, 

região climática mais quente da Terra. Qual é o país mais tropical do mundo?  

a) Alemanha – Europa   

b) Canadá - Norte das Américas 

c) Brasil     

d) Rússia - Norte da Ásia e Europa 
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Mapa referência para responder as questões de 9 a 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Observe a linha do Equador, a legenda do mapa e identifique o clima mais quente do Brasil.  

a) Equatorial  b) Tropical de altitude   c) Tropical úmido   d) Subtropical 

  

10)  Observe a linha do Equador, a legenda do mapa e identifique o clima mais frio do Brasil.  

a) Equatorial   b) Tropical   c) Subtropical  d) Tropical semiárido 

 

11) Alguns fatores influenciam o clima como a altitude (quanto mais alto mais frio) e a maritimidade (quanto 

mais próximo do mar mais úmido). Dos quatro tipos de clima tropical existentes no Brasil, assinale a alternativa 

onde aparece o clima tropical mais frio (A) e o clima tropical mais úmido(B), respectivamente.  

a) Tropical litorâneo(A) - Tropical de altitude(B).   b) Tropical de altitude(A) - Tropical litorâneo(B)  

c) Tropical semiárido(A) - Tropical de altitude (B)   d) Tropical comum(A) - Tropical semiárido(B) 
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12 - A imagem caracteriza qual clima que predomina no interior da Região Nordeste do Brasil?  

a) Semiárido (seco) 

b)  Litorâneo úmido  

c) Equatorial úmido  

d) Subtropical úmido 

 

 

13) No clima equatorial sua região de 

origem quente (próxima da linha do 

Equador), se torna úmida, pois o calor do 

sol evapora a água dos rios e causa a 

evapotranspiração das árvores. Sendo 

assim, o clima Equatorial se caracteriza 

por ser um clima muito úmido, além de 

quente, o que favoreceu a formação de 

uma grande e riquíssima vegetação. 

 

 Qual paisagem do Brasil aparece na 

área de clima Equatorial?  

 

 

14) Provavelmente, a imagem mostra uma região do 

Brasil que possui qual tipo de clima?  

 

a) Equatorial  

b) Tropical  

c) Subtropical 

d) Tropical semiárido 

 

 



51 
 

15) De acordo com o mapa a maior parte do relevo 

brasileiro e formado por: 

  

a) Planícies e planaltos 

b)  Planaltos e depressão 

c)  Planícies e depressão  

d) Montanhas 

 

 

 

 

 

16) Sabendo-se o que é PLANALTO e PLANÍCIE e que existem outras formas de relevo como DEPRESSÕES 

que são áreas mais baixa em relação às áreas vizinhas, FALÉSIA que são paredões íngremes encontrados no 

litoral de quase todo o mundo, esculpidos pela lenta mas constante ação da água do mar e que PENÍNSULAS 

são áreas cercadas de água por todos os lados, exceto por um, A imagem mostra duas formas de relevo, são 

elas:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) Planalto e depressão   b) Serras e montanhas  

c)  Ilha e planície    d) Península e falésia 

 

17)  Conforme a Teoria da Deriva dos Continentes, chegou-se a conclusão de que a crosta terrestre, 

parte sólida da Terra, é fragmentada em vários blocos. Cada bloco corresponde a uma placa 

Tectônica. Utilizando uma metáfora é possível comparar a Terra como uma laranja, onde a casca é 
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a crosta  terrestre e tudo por dentro da laranja (interior da Terra) está derretido (magma). A imagem 

mostra que a crosta terrestre (casca da laranja) é formada de grandes pedaços (blocos) de rocha.  

Escolha o melhor título científico para o mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Deriva dos continentes    b) Placas tectônicas 

c) Pedaços de cascas da laranja   d) Magmas 

 

18) Agentes internos do relevo correspondem a forças formadoras do relevo que atuam dentro (no interior) da 

Terra. Assinale o único agente interno do relevo.  

a) Vento  b) Rio  c) Chuva  d) Terremoto 

  

19) Agentes externos são agentes que modelam as formas de relevo atuando na parte superficial da Terra. 

Assinale o único agente que NÃO é externo.  

a) Homem  b) Vulcão  c) Oceanos e mares   d) Geleira 

  

20) Pesquisas das rochas e dos fósseis, estimam que a Terra tenha aproximadamente 4 bilhões de anos, ela 

passou por grandes transformações conforme as diferentes eras geológicas a seguir:  

ARQUEOZOICA -Formação da crosta terrestre.  

PROTEROZOICA- Intensa atividade vulcânica e surgimento das primeiras formas de vida unicelulares. 

PALEOZOICA- Formação de grandes florestas, glaciações, surgimento dos primeiros insetos e répteis.  

MESOZOICA- Sedimentação dos fundos marinhos, que originou grande parte das jazidas petrolíferas (petróleo) 

hoje conhecidas. Surgimento dos dinossauros, mamíferos e flores nas plantas. 

CENOZOICA TERCIÁRIO: intenso movimento das placas tectônicas, fato que originou as mais altas cadeias 

montanhosas da Terra atuais, como os Andes e o Himalaia. Surgiram aves e primatas. 

CENOZOICA QUATERNÁRIO: 1 milhão de anos e perdura até os dias atuais. Surgimento do homem. 
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Anne Frank 

Anne Frank (1929-1945) foi uma jovem judia vítima do nazismo. Morreu no 

campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, deixando escrito um 

diário, que foi publicado por seu pai, sobrevivente do campo de concentração de 

Auschwitz (Polônia), intitulado "O Diário de Anne Frank". 

24/11           Desvendando biografias – Profª Elizângela 
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Infância e adolescência 

Anne Marie Frank nasceu em Frankfurt, Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Filha dos judeus, Otto Frank e 

de Edith Holländer Frank, em 1933, saiu da Alemanha com a família, para fugir das leis de Hitler contra os 

judeus. A família emigrou para a Holanda, onde seu pai se tornou diretor administrativo de uma empresa que 

fabricava produtos para fazer geleia. Anne e a irmã Margot estudaram na escola Montessori e depois foram 

para o Liceu Israelita. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas, época que 

começaram as restrições contra os judeus com uma série de decretos antissemitas: deviam usar uma estrela 

amarela de identificação e eram submetidos a diversas proibições, como andar nos bondes, de frequentar 

teatros, cinemas ou qualquer outra forma de diversão etc. 

No dia 12 de junho de 1942, quando completou 13 anos de idade, Anne ganhou um diário e nesse mesmo dia 

começou a escrever o seu cotidiano. 

Esconderijo 

No dia 9 de julho de 1942, para não ser presa, a família de Anne Frank se mudou para um esconderijo, 

localizado na Prinsengrecht, 263, com mais quatro judeus, nos fundos da fábrica onde Otto Frank trabalhava. 

A família permaneceu ali até 04 de agosto de 1944. 

Anne Frank relatou em seu diário os conflitos de uma adolescente e a tensão de se viver escondida 

sobrevivendo com a comida armazenada, a ajuda recebida de amigos, o sofrimento da guerra, os bombardeios 

que aterrorizavam a família, e a possibilidade de o “anexo secreto” ser descoberto e serem mortos a tiros. 

Prisão e morte 

Na manhã de 04 de agosto de 1944, o esconderijo onde estava a família de Anne Frank foi invadido pela 

Guestapo e as oito pessoas foram levadas para uma prisão em Amsterdã, depois foram transferidos para 

Westerbork, um campo de triagem. Em 03 de setembro foram deportados e chegaram a Auschwitz (Polônia). 

Edith Frank morreu em Auschwitz-Birkenau em 6 de janeiro de 1945, de fome e exaustão. 

Anne e sua irmã foram levadas para Bergen-Belsen, campo de concentração perto de Hannover (Alemanha).        

A epidemia de tifo que assolou o local no inverno e resultou em terríveis condições de higiene, matou milhares 

de prisioneiros, inclusive Margot, e alguns dias depois, Anne. 

Anne Frank faleceu em Bergen-Belsen, Alemanha, provavelmente em 12 de março de 1945, com apenas 15 

anos de idade. 

Diário de Anne Frank 

O pai de Anne, Otto Frank, foi o único dos oito amigos a sobreviver aos campos de concentração. Foi libertado 

pelas tropas russas. Chegou a Amsterdã em 3 de junho de 1945, onde ficou até 1953. 

O diário de Anne Frank foi encontrado por Miep Gies e Bep Voskuijl, as duas secretárias que trabalhavam no 

prédio que serviu de esconderijo, e entregue a Otto Frank. O Diário de Anne Frank, escrito entre 12 de junho 

de 1942 e 1 de agosto de 1944, onde ela se dirige a sua querida Kitty, uma amiga imaginária, para contar o 

cotidiano de sua vida e o período de reclusão no esconderijo, constituiu um comovente testemunho desse 

tempo de terror e perseguição. 

Depois de muito esforço, os escritos de Anne Frank foram publicados por seu pai, em 1947, com o título “O 

Diário de Anne Frank”. 
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O livro foi traduzido em mais de 30 idiomas. O filme biográfico “O Diário de Anne Frank, foi lançado em 1959 e 

recebeu 3 premiações do Oscar. O local do esconderijo de Anne Frank, em Amsterdã, é hoje um museu “Casa 

de Anne Frank”, inaugurado em 3 de maio de 1960. 

https://www.ebiografia.com/anne_frank/ 

 

 

 Leia a biografia de Anne Frank com atenção; 

 Copie e respondas as questões abaixo no seu caderno de português; 

 Assim que terminar, envie a foto para a professora responsável pela sua turma. 

Título da atividade: Desvendando Biografias -  Anne Frank 

1) Após ler a biografia com atenção, responda: 

a) O que motivou a família de Anne Frank a ir para o esconderijo? 

b) O que Anne relatava em seu diário?  

c) Quanto tempo Anne Frank permaneceu no esconderijo? 

d) Quem foi o único sobrevivente da família Frank? 

 

2) Para escrever seu diário, Anne criou uma amiga imaginária a quem ela chamou de Kitty e relatava para essa 

amiga seus sentimentos, medos e emoções. Leia um trecho do “Diário de Anne Frank”: 

 

Quinta-feira, 16 de março de 1944  

Querida Kitty, 

(...) 

 Acima de tudo, tenho de manter meu ar de confiança. Ninguém deve saber que meu coração e minha mente 

estão sempre em guerra um com o outro. Até agora a razão vem ganhando a batalha, mas será que minhas 

emoções não vão acabar dominando? 

 (...) 

A melhor coisa é poder escrever todos meus pensamentos e sentimentos, do contrário, iria me sufocar (...)  

Sua Anne M. Frank  

(p. 271) 

 Agora é sua vez de treinar a escrita: 

Invente um amigo imaginário e escreva contando a ele um pouco sobre como você está lidando com suas 

emoções nesse tempo de pandemia.   

Faça como no modelo apresentado, colocando data, o nome do seu amigo imaginário e assinando no final do 

seu texto.  

 

Atividades  

https://www.ebiografia.com/anne_frank/
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Assista ao vídeo: Fatos Históricos | O Que é História? Resumo - Canal HistoriAção Humanas 

https://www.youtube.com/watch?v=xMrnQYOnGTU  

 Leia o texto abaixo e responda as perguntas no seu caderno.  

 

O QUE É FATO HISTÓRICO? 

Na aula de hoje apresentaremos a você o significado de fato histórico e os cuidados (muitos cuidados) que 

devemos ter em relação a eles. 

O fato histórico é um assunto bem delicado, muito delicado mesmo. Você já deve ter escutado alguma vez na 

vida alguém dizer algo mais ou menos assim: “contra fatos não há argumentos”.  Bem, nós aqui do Historiação 

Humanas discordamos desse famoso e popular clichê repetido milhares de vezes em quase todo lugar. Vamos 

explicar isso com mais detalhes. Para nós uma história tem várias interpretações possíveis. Mas para você 

entender essa parte precisamos antes definir o que é fato histórico. O fato histórico é um dos objetos de estudo 

do historiador.  

O fato histórico é um acontecimento desencadeado no passado. Ele é um processo irreversível, ou seja, uma 

vez realizado não pode ser alterado. Está aqui um exemplo de um fato histórico. Em 1945 os Estados Unidos 

lançaram duas bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Não há como reverter 

esse acontecimento e nem as suas consequências.  

Ele realmente aconteceu, ninguém nega isso e esse é um processo irreversível, ou seja, não há como voltar 

atrás no tempo e no espaço para modificar esse acontecimento. A menos que você tenha uma máquina para 

viajar no tempo. Tirando os filmes de ficção científica, como a famosa trilogia “De volta para o futuro”, essa 

tecnologia ainda não foi desenvolvida pelo homem. Portanto, o fato histórico é único, singular, específico e 

todos reconhecem isso. 

Preste atenção porque agora vem a parte mais importante. O que muda é a interpretação a respeito do fato 

histórico. Cada nova geração de historiadores faz novas perguntas para antigas fontes históricas. Isso acaba 

produzindo interpretações completamente diferentes e inovadoras a respeito de um mesmo fato histórico. 

Deixe-me explicar apresentando outro exemplo.  

O fato histórico é a colonização do Brasil. Durante muito tempo os historiadores acreditaram que havia um 

monopólio exclusivo de Portugal sobre sua colônia na América. Peço perdão pela redundância, pois monopólio 

significa exclusividade. Mas a pouco tempo atrás acreditava-se que o rei de Portugal possuía um controle total 

e absoluto do Brasil Colônia.  

Acreditava-se que este era um controle político, econômico, religioso e cultural que atingia toda a população 

que vivia na colônia. Era como se o rei tivesse olhos e ouvidos espalhados por todos os lados, do litoral até os 

pontos mais distantes do sertão. Atualmente, devido a utilização de novas fontes, sabe-se que esse monopólio 

era quebrado de inúmeras formas, tais como sonegação de impostos, pirataria e favorecimento pessoal dos 

próprios funcionários do rei (a famosa corrupção que a gente aqui no Brasil conhece muito bem).  

Dessa maneira, o rei de Portugal, que estava do outro lado do oceano Atlântico, controlava somente a ponta 

do iceberg. E todo mundo sabe que a ponta do iceberg representa apenas 10% de seu tamanho real. Entendeu 

a diferença? O fato histórico é o mesmo (a colonização do Brasil por Portugal). MAS, Porém, contudo, 

entretanto, todavia, não obstante, as diferentes maneiras de se interpretar o fato histórico fazem com que os 

25/11           HistoriAção  – Profº Jener 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMrnQYOnGTU
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historiadores analisem a mesma situação de maneiras completamente diferentes. Portanto, quando alguém lhe 

disser que “contra fatos não há argumentos”, diga a essa pessoa que isso é um grande equívoco e que o fato 

histórico depende da interpretação que lhe é dada.  

Ângulos diferentes, diferentes pontos de vista desencadeados em diferentes momentos provocam 

interpretações completamente novas a respeito do mesmo fato histórico. É por isso que não existe verdade 

única. Um dia acreditou-se que o planeta terra era o centro do universo.  

Tempos depois provou-se que isso não era verdade. A pouco tempo atrás dizia-se que comer muitos ovos fazia 

mal para a saúde. E infelizmente eu deixei de comer muitos ovos por causa disso. Hoje sabemos que o ovo é 

uma importante e saudável fonte de proteína.  

O tempo passa e o que era verdade passa a não ser mais. O fato histórico é assim. Ele depende de uma 

interpretação que possa ser sustentada com provas, com fontes históricas consistentes. Portanto, contra fatos 

há argumentos, que precisam ser sustentados com fontes consistentes e confiáveis para sustentar o seu ponto 

de vista. 

ATIVIDADE 

1) O que é um Fato Histórico? 

2) Um Fato Histórico pode ser interpretado de diferentes formas em momentos históricos diferentes? Explique 

por quê. 

 

 

 

I- Multiplicação de potências de mesma base: 

   Exemplos:  a)  22 . 23 =  22+3 = 25 = 32                            b)  54 . 5 .52 = 54+1+2 = 57 

                                                                                                                     Expoente 1 invisível 

  

1) Aplicando a propriedade acima, reduza a uma só potência (siga o exemplo da letra a): 

b) 74 . 75 = _________   c) 26 . 25 = _________   d) 67 . 68 = _________   

  

e) 52 . 56 = _________      f) 3 . 35 = _________     g) 84 . 83 = _________    h) 92 . 9 = _________ 

 

i) 12 . 13 = _________       j) 23 . 24 = _________   k) 35 . 36   = _________   l) 47 . 48   = _________  

 

m) 59 . 5 = _________      n) 6 . 62 = _________   o) 73 . 74 = _________    p) 85 . 86  = _________   

q) 74 . 75 . 74 . 75 = _________   r) 86 . 87 . 84  = ___________  s) 36 . 35 . 38 = _______________   

26/11        Matemática – Profs. Magna e Terezinha – 6º ano 

    

 

                     PROPRIEDADES DAS POTÊNCIAS 

(Veremos apenas três, elas são usadas para ajudar nos cálculos e  

simplificar expressões) 

 

4  .  8 =  32 =  25 

Repetimos a 

base e 

somamos os 

expoentes. 

a) 43 . 42 = 43+ 2 = 45     
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II) Divisão de potências de mesma base:  

Exemplos :  a) 25 : 23  = 25 - 3  = 22 =4                                 b) 78 : 73  : 7 = 78 – 3 –1  = 74    

                       

32 : 8    =  4  = 22     

2) Aplicando a propriedade da divisão de potencias, reduza a uma só potência: 

 

a) 54 : 52 = __________  b) 43 : 4 = __________  c) 39 : 33 : 32 : 3 = ______________ 

 

d) 28 : 23 = __________  e) 34 : 33 = __________  f) 78 : 72 : 7 : 7 = ______________ 

 

g) 85 : 83 = __________  h) 96 : 94 = __________  c)   28 : 2 : 22  = ______________ 

 

III - Potência de potência:  

                              x            

Exemplo:   ( 7 2) 3  = 72x3  = 7 6   

 

1) Reduzir a uma só potência, aplicando a propriedade acima: 

 

a) ( 46)3 = 46x3 = 418    b) ( 35)2 = _________  c) ( 22)3  = _________ d) ( 13)4 = __________  

 

e) ( 25)3 = _________  f ) ( 47)4  = _________ g) ( 56)2 = _________ h) ( 66)3 = _________ 

 

i) ( 74)2 = _________  j) ( 8 6)5  = _________ k) ( 95)8 = _________  l) ( 29)7 = ___________  

 

RADICIAÇÃO 

 Assista ao vídeo VEJA O VÍDEO: https://youtu.be/SRQQ5P65F20 

 Leia as explicações e veja os exemplos abaixo antes de fazer os exercícios. 

 Radiciação: É a operação matemática inversa da potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação 

na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses.     

Exemplo: Dada a potência:42 = 4·4 = 16 

Dizemos que a raiz quadrada (raiz com índice 2) de 16 é igual a 4. 

                                                                       Índice 

 

                        Símbolo                 √𝑏    
𝑎

= 𝑐           Raiz       

                                                                   Radicando 

Repetimos a base e 

subtraímos os expoentes. 

Repetimos a 

base e 

multiplicamos os 

expoentes. 

(Fonte: https://brasilescola.uol.com.br) 

 

https://youtu.be/SRQQ5P65F20
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm
https://brasilescola.uol.com.br/
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Iremos abordar apenas a raiz quadrada apesar de sabermos que existe outras raízes, como no exemplo abaixo. 

Quando a raiz é quadrada não precisamos de escrever numeral   2 no índice, ou seja:   

 

√16    
2

 = √16    . 

 

Para resolver uma raiz quadrada é só perguntar:  

 

Exemplos: √16   
2

  = 4     pois 42 = 4.4 = 16         ( Lê-se : Raiz quadrada de 16) 

             √8    
3

   = 2   pois 23 = 2.2.2 = 8       ( Lê-se : Raiz cúbica de 8) 

2) Descubra: 

 

a)  o valor que elevado ao quadrado é igual a 25:______________ 

 

b) O valor que elevado ao quadrado é igual a 81:_____________ 

 

c) O valor que elevado ao quadrado é igual a 9: _______________ 

 

3) Observe                                 e identifique:   

 

a) o índice:_______     b) O radicando:__________  c) A raiz: _________ 

 

4) Determine a raiz quadrada e justifique sua reposta como no exemplo: 

 

Exemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√8    
3

  = 2 

√9   = 3, pois 32 = 3.3 = 9 

Qual é o número que elevado ao expoente 2 resulta no radicando, ou seja, valor dentro da raiz? 
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1) Observe a imagem abaixo e depois marque a resposta correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 𝐔𝐦 𝐭𝐞𝐫𝐦�̂�𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐭�́�𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝟐𝟎°𝐂. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐮𝐬 𝐞𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫 𝐬𝐞: 

Atenção: Marque uma opção em cada linha. Em cada linha a temperatura inicial é a da 

figura, ou seja 20°C ou +20º C. 

 

 

 

 

 

 

26/11        Matemática – Profª Juliana – 7º ano 

    

 

A atividade de hoje se refere ao formulário online :https://forms.gle/vYxYaPcVUPDfvAncA 

 Caso você não consiga abrir, faça as atividades a seguir no caderno. 

https://forms.gle/vYxYaPcVUPDfvAncA
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3) 𝗝혂𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 혁𝗲𝗺 𝗥$ 𝟯𝟬𝟬,00 𝗲𝗺 혀혂𝗮 𝗰𝗼𝗻혁𝗮 𝗻𝗼 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗼. 𝗤혂𝗮𝗹 혀𝗲𝗿�́�𝗼 혀𝗲혂 혀𝗮𝗹𝗱𝗼 혀𝗲 𝗲𝗹𝗮:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Classifique as afirmações ao lado em 

V(verdadeiro) ou F(falso). 
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5) Qual das sequências abaixo está escrita corretamente na ordem crescente? 

 

 

 

 

6) Quais os valores de A, B, C na reta numérica abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Círculos e Comprimento da Circunferência 

 
 Leia e faça os exercícios. 

Área de Círculos 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: Calcule a área de um círculo que apresenta 5 cm de raio. 

 A =  π . r 2 

            A = 3,14 . 5 2 

            A = 3,14 . 25 

            A = 78,5 cm 2 

 Assista ao vídeo “ Área do Círculo - Professora Angela” em:  
 https://www.youtube.com/watch?v=SN4UAh6Ewtg 
 

26/11        Matemática – Profª Lais – 8º ano 

    

 

Para calcular a área de um círculo devemos 
 utilizar a seguinte fórmula: 

A = π . r 2 

* A é a área. 
* r é o raio (distância do centro do círculo até sua circunferência). 
* π é uma constante que vale, aproximadamente 3,14. 

https://www.youtube.com/watch?v=SN4UAh6Ewtg
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Exercício 1: 

 Quais letras indicam segmentos que representam o raio, na figura ao lado? 

 

Exercício 2: 

A linha preta representa o diâmetro (2. r) do círculo. Quanto vale o raio? 

 

Exercício 3: 

Quanto mede a área do círculo da questão anterior? 

 

Exercício 4:  

Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 cm de raio e uma pizza tradicional pequena 

apresenta 25 cm, determine a diferença entre a área das duas pizzas. 

 

Comprimento da circunferência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:  

Determine o comprimento da circunferência dada.  

 

Diâmetro = 2.r 

10 = 2.r, assim o raio = 5. 

C = 2. π . r 

                  C = 2 . 3,14 . 5 

                  C = 6,28 .5                   C = 31,4  

 

 Assista ao vídeo “ Comprimento da Circunferência - distância percorrida por roda de carro numa volta” em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vE7UKpvlU48 
 

 Assista ao vídeo “Comprimento da Circunferência” em:              
            https://www.youtube.com/watch?v=5pkLdcFEG2k 

Para calcular o comprimento da circunferência, 
 ou perímetro devemos 

 utilizar a seguinte fórmula: 
C = 2 . π . r 

* Círculo é a região, superfície. 
* Circunferência é só o contorno. 

https://www.youtube.com/watch?v=vE7UKpvlU48
https://www.youtube.com/watch?v=5pkLdcFEG2k
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Exercício 5: 

Calcule o comprimento de uma circunferência: 

a) cujo raio mede10 cm. 

b) cujo diâmetro mede12 cm. 

c) cujo raio mede 2 cm. 

 

Exercício 6: 

Uma roda gigante tem 8 metros de raio. Quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas? 

 

  O comprimento da circunferência será uma volta. 

 Então, você procura 6 vezes o comprimento da circunferência. 
 

 

 

Exercício 7: 

Com um fio de arame deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 12 cm. 

 Qual deve ser o comprimento do fio? 

 

 

 

Exercício 8: 

A figura abaixo representa o trajeto que uma formiga faz para ir de A até B, utilizando o caminho indicado com 

setas.  

 

 

 

 

 

Qual a distância que ela percorre? 

 Faça a metade dos comprimentos das circunferências de raio 5 e de raio 10. 

             

 Some os resultados encontrados com o diâmetro da circunferência de raio 10 e com o raio da 

circunferência pequena. 

             

 

Não esqueça que o diâmetro  
é o dobro do raio! 

Fonte imagem: 
https://www.americanas.com.br/produto/
33542840 

Fonte 
imagem:http://valriaveis.blogspot.com/2012/03/add-
caption-v-behaviorurldefaultvmlo.html 
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Op-art é um movimento artístico que tem por objetivo dar movimento às pinturas, Victor Vasarely foi o 

pioneiro entre os artistas no aprimoramento dessa arte. A op-art é produzida através da combinação de figuras 

geométricas especialmente em preto e branco, essas combinações dão ao espectador a impressão de que a 

imagem na tela está em movimento. 

Quando o observador troca de posição, a peça em op-art dá a ele a impressão de que a obra sofre 

transformações. Essa arte encontra-se em constante transformação. Foi por volta da década de 60 que 

surgiram pesquisas relacionadas a essas sensações ópticas nas telas. A primeira exposição de op-art foi 

realizada em 1965 e recebeu o nome de The Responsive Eye. Os principais artistas da op-art são: Alexander 

Calder e Victor Vasarely.                                                                                  https://brasilescola.uol.com.br/artes/a-opart.htm 

AGORA É COM VOCÊ! 

Escolha uma das três imagens abaixo e faça a reprodução em uma folha branca seguindo as etapas. (Se 

preferir pode fazer mais de uma imagem.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/11             Arte – Profª Patrícia Vilaça 
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Leia o texto abaixo, copie as perguntas no seu caderno e responda. 

OPERÁRIOS (1933) DE TARSILA DO AMARAL 

A tela Operários pode ser 

considerada um dos melhores 

registros do período de 

industrialização brasileira 

(especialmente do Estado de São 

Paulo). Tratou-se de um momento 

histórico marcado pela migração de 

trabalhadores, uma classe ainda 

muito vulnerável e explorada, sem 

acesso a leis que a defendesse 

propriamente. 

Tarsila imortaliza em seu quadro as 

feições dos trabalhadores das fábricas. Chama a atenção o fato das faces serem bastante distintas: existem 

trabalhadores de todas as cores e raças representados lado a lado. É de se sublinhar que, apesar das 

diferenças, todos carregam no semblante feições extremamente cansadas e desesperançadas. 

São mais de cinquenta rostos, muitos deles sobrepostos, todos sem o corpo registrado. Essa mistura de 

trabalhadores exibidos em sequência aponta para a massificação do trabalho. Os operários olham todos na 

mesma direção, - para frente - e não estabelecem qualquer contato visual uns com os outros. A disposição dos 

trabalhadores, em um formato crescente, de pirâmide, permite que se veja a paisagem ao fundo: uma série de 

chaminés cinzentas de fábricas.                                     (Texto adaptado da Doutora em Estudos da Cultura Rebeca Fuks)  

1)  A foto acima representa: 

a) Uma paisagem social b) Uma paisagem natural c) Uma paisagem social e natural d) Uma escola 

2) As chaminés ao fundo podem ser vistas como símbolos de quê? 

3) Você consegue contar quantos rostos são? O que todos eles têm em comum? 

4) Que sentimento tal obra despertou em você? Justifique sua resposta. 

5) Os elementos invisíveis da paisagem são aqueles que não se pode ver nem ouvir. Na paisagem acima, não 

se pode ver nem ouvir: 

a) As pessoas  b) As chaminés  c) Os prédios  d) O barulho 

6) Quem fez a obra acima? 

7) Em qual ano a tela foi feita? 

8) Qual é o título da obra? 

9) Desenhe a obra acima considerando a pandemia da COVID 19.  

30/11             Geografia em ação – Profº Nísio 
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Desvendando Biografias – Ziraldo  

 

Nesta atividade vamos conhecer um pouco sobre o cartunista Ziraldo e ler um texto, um Relato de 

Memórias em que Ziraldo lembra de uma professora muito especial. 

 

 

Ziraldo (1932) é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo 

brasileiro. É o criador do personagem de quadrinhos infantil “O Menino Maluquinho”. Foi um dos fundadores 

da revista humorística “O Pasquim”. 

Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Seu nome 

vem da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha e o de seu pai Geraldo. Desde criança já mostrava seu 

talento para o desenho. Com seis anos teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. [...] 

https://www.ebiografia.com/ziraldo 

 

 

Um relato de memórias é um gênero textual em que o autor narra as lembranças da própria vida ou 

da vida de alguém. Leia o texto abaixo, escrito por Ziraldo, onde ele fala dos seus professores inesquecíveis. 

Sua presença em minha vida foi fundamental 

Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis. A 

primeira professora que minha memória grava não tinha carinho comigo. Botava todos os meninos 

branquinhos no colo, mas a mim não. Um dia, sentei no colo dela por minha conta e ela me botou no chão. 

Era uma escola particular, papai não tinha como pagar as mensalidades, era o patrão dele quem pagava. 

Vai ver, daí vinha minha falta de prestígio com a professora. Devia ter esquecido o nome dela, mas não 

esqueci. Ela se chamava Dulce, mas não era nada doce. 

Felizmente, não fiquei muito tempo nessa escola, mas por cauda dela, vim vindo pela vida curtindo 

uma enorme carência afetiva. Que consegui transformar em desenhos, livros, peça de teatro, logotipos, 

cartazes, ilustrações – tudo a preços baixos. (Pelo menos no início. Agora, depois da fama, a preços mais 

condizentes com a fama…) 

Minha segunda professora marcante foi dona Glorinha d’Ávila, mãe do poeta e escritor mineiro João 

Ettiene Filho. Ela era discípula de Helena Antipoff, que revolucionou o ensino básico de Minas na década 

de 40. Dona Helena percebeu logo que não dava pra mudar a cabeça das professoras mineiras, que tinham 

ainda penduradas na parede da sala de aula as assustadoras palmatórias. Então, formou 150 jovens 

idealistas e as espalhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro. Uma dessas jovens 

era a dona Glorinha, que, entre outras coisas e contra a vontade das velhas professoras do Grupo Escolar 

e de sua rabugenta diretora, retirou a palmatória furadinha da parede de minha classe. Só mais tarde foi que 

percebi a luta de dona Glorinha. Que ela venceu. Descobrindo – bem mais tarde – que sua presença em 

minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo. Um domingo fiz a primeira 

Um pouco sobre Ziraldo 

Relato de memórias  

01/12             Desvendando Biografias – Profª Elizângela 
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comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. “Você fez a 

primeira comunhão ontem, não fez?” Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta, tão importante, pôde 

prestar atenção num menininho pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? (Pois minha 

cidadezinha tinha catedral…) Ela aí perguntou: “Você ganhou um santinho de recordação?” Não havia 

ganho, não. Aí ela abriu a gaveta, tirou um santinho lindo e escreveu uma dedicatória onde li as palavras 

“brilhante” e “futuro” que, na hora, não fizeram o menor sentido para mim. Somente um pouco mais tarde 

descobri que ela sabia tudo da minha vida, vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho 

Grupo e até já havia mandado chamar meu pai para conversar… 

Engraçado, agora, remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha, sim. 

Foi dona Glorinha d’Ávila, tão pequenininha, tão frágil, tão bonitinha… 

ZIRALDO. Sua presença em minha vida foi fundamental. Nova Escola, São Paulo: Ed. Abril, set. 1998 (Atividade extraída do livro 

Tecendo Linguagens, 6ºano, p. 94-95)  

 

 

 Leia a biografia de Ziraldo e o Relato de Memória com atenção; 

 Copie e respondas as questões abaixo no seu caderno de português; 

 Assim que terminar, envie a foto para a professora responsável pela sua turma. 

 

Título da atividade: Desvendando Biografias – Ziraldo – Relato de Memórias  

1) Como você percebeu, o relato foi escrito em ordem linear, ou seja, Ziraldo relatou os fatos na 

mesma ordem em que eles aconteceram. Reescreva os itens a seguir, que resumem o relato do 

escritor, colocando-os em ordem de acordo com a sequência em que são mencionadas no texto: 

a) O desenhista informa que ficou pouco tempo na escola em que trabalhava a professora Dulce, porém 

deve ao lugar uma enorme carência afetiva, que foi positivamente transformada em obras.  

b) Dona Glória foi responsável por tirar a palmatória furadinha da sala de aula do escritor. 

c) Ziraldo relata que a primeira professora de quem se lembra foi negativamente marcante. Ele achava não 

ter muito prestígio com ela, provavelmente porque era o patrão de seu pai quem pagava a mensalidade da 

escola.  

d)Ao remoer as lembranças, o desenhista afirma ter descoberto que dona Glorinha foi sua professora 

maluquinha.  

e) Ziraldo conta que, na igreja, após sua primeira comunhão, ao contrário dos outros meninos, ele não 

recebeu um santinho como recordação. 

f) A segunda professora marcante na vida do escritor foi discípula de Helena Antipoff, que revolucionou o 

ensino básico mineiro por se opor às palmatórias.  

g) Em seu relato, Ziraldo diz ter descoberto que a presença de dona Glorinha em sua vida foi fundamental. 

h) Dona Glorinha viu o descaso com Ziraldo na igreja e, no outro dia, deu-lhe um lindo santinho com uma 

dedicatória.  

Atividades  
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2) Alguns trechos do texto compõem-se de fatos e, outros, de opinião do narrador. Nas frases a 

seguir, indique F para aquelas que são fatos e O para aquelas que são opinião.  

a) “Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis” 

b) “Era uma escola particular, papai não tinha como pagar as mensalidades, era o patrão dele quem pagava” 

c) “Um domingo, fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar 

na secretaria” 

d) “Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta, tão importante, pode prestar atenção num menininho pardo 

fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande” 

e) “Engraçado, agora, remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha, sim” 

 

 

1. Read the text below: 

 

MEET RYAN 

Ryan Brown is ten years old. He lives in a big house in London with his father, Mr. Brown, his mother, Laura 

and his little sister, Claire. His father is a bank clerk and his mother is a travel agent. Claire is a baby. 

Every morning they get up early. At 7.20 Ryan has a quick shower. Then he goes to the dining room where 

they have an enormous breakfast. 

The Browns go to work by car. Mr. Brown drives it. Ryan goes to school on foot with his best friend Mum and 

Claire stays at home with the baby-sitter. 

At noon Ryan has lunch in the school canteen with his friends. 

The Browns go back home after tea. Ryan does his homework and Laura works in the garden. Mr. Brown 

goes to the library. They have dinner at 7.30 p.m. They talk a lot during dinner. Then, they watch their favourite 

TV programme and they go to bed. 

 

2. True or False? 

1. Ryan has got a sister. 

2. Ryan lives in Hendon. 

3. He does his homework before tea. 

4. The Browns don’t watch TV. 

5. The Browns have breakfast at 7.30. 

6. Claire is a baby. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Order Ryan’s daily routine. 

 

   Ryan has lunch at the school. 

   Ryan walks to school. 

   He has a shower. 

   Ryan does his homework 

   

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

02/12             Inglês – Profº Rock 
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS 

 

 Para resolver uma expressão numérica, efetuamos as operações obedecemos a seguinte ordem: 

 

 1º) Resolvemos as potências 

 2º) Resolvemos as multiplicações e divisões 

 3º) Resolvemos as adições e subtrações 

 

Lembrando que se houver parênteses (     ) , colchetes   [     ] e/ou chaves {     }, eliminamos os mesmos   

resolvendo  o que está em seu interior, também observando uma ordem , ou seja, 1º os parênteses,2º os 

colchetes e 3º a chave. 

 

 

 

Exemplos:   

 

 

 

 

 

 

1) Calcule o valor numérico das expressões (Copie as expressões e faça os cálculos no caderno): 

 

a) 62  +  4  =            b) 23 + 11 =                c) 72 – 32 =                       d) 34 – 6 + 23  = 

e) 125 – 040 =            f) 5 + 32 . 4 =             g) (9 – 7)3 .  9 =               h) 15 + [62   ∶ (5 − 3) + 1] = 

 

4. Answer the questions about the text. 

 

1. How old is Ryan? 

2. Where does he live? 

3. Does he live with his parents? 

4. What’s his father’s job? 

5. What’s his mother’s job? 

6. What time do the Browns get up? 

7. How does Ryan go to school? 

8. What time does he have lunch? 

9. Where does he have lunch?  

10. What do the Browns do after dinner? 

Source: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/level/beginner-pre-a1?page=6# 

 

03/12        Matemática – 6º ano  e Geração Ativa 

 

6 + 23. 3 =         42 -3.2  +  5          30 - [42
+ (23  − 7)  ]  

 

 

6 + 8 . 3 =        16 – 6   +   5          30 - [16 + (8 − 7)] 

6 +    24  =           10     +   5           30 -[16 + 1] 

    30                            15                30 –    17 =   13 
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O múltiplo de um número é o resultado de uma multiplicação, veja: 

 

 Na multiplicação                      3 . 5 = 15,  dizemos que 15 é múltiplo tanto de 3 quanto de 5. 

 

Para obter os múltiplos de um número, basta multiplicá-lo pelos números naturais, ou seja, por 

{0,1,2,3,4,5,6...} 

 

OBSERVAÇÃO:  I) Zero é múltiplo de todos os números. 

                            II) Os múltiplos são infinitos 

 

Exemplos: a) Obter os quatros primeiros múltiplos de 3 = {0, 3, 6, 9}  

 

                  b) Obter os cinco primeiros múltiplos de 4, não nulos = { 4, 8, 12, 16} 

 

2) Escreva os 10 primeiros múltiplos (M) de: 

 

a) M( 2) = ___________________________    b) M(7) = ________________________________ 

 

            c) M(10) = ___________________________    d) M(15) = ______________________________ 

 

            e) M(6) = ______________________________ f) M(8) = ________________________________ 

 

            g) M(1) = _____________________________  h) M(5) = ____________________________ 

 
                                                                                       

3) Complete o espaço em branco com os símbolos ∈   (pertence) ou  ∈   ( não pertence)   

       

a) 25 _____    ( múltiplos de 5 )             b) 27 _____  ( múltiplos de 2 )      c) 18 ____ ( múltiplos de 3)  

 

 d) 44 _____    ( múltiplos de 2)              e) 28 _____  ( múltiplos de 3)       f) 35 _____( múltiplos de 10) 

 

 
 
 

 

03/12             Matemática – 7º ano - Profª Juliana 

 

MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO 

 

Tudo bem com vocês turmas do sétimo ano? 

Estamos iniciando as atividades de dezembro e o assunto dessa primeira 

semana também será sobre os números inteiros. Dessa vez iremos 

revisar novamente a reta numérica e a adição de números inteiros. 

Juliana 
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 Você também pode responder essa atividade pelo formulário : 

https://forms.gle/AcsF9Sn5iUw7Ydxs8 

Caso tenha feito a impressão da apostila, acesse o formulário pelo QR CODE  

 

Na reta abaixo, as letras estão no lugar de números inteiros consecutivos. Cada letra é a inicial do nome 

de um aluno. Observe-a para fazer os exercícios 1, 2 e 3. 

 

Vamos relembrar um pouco de adição de números inteiros? 

Adição de números inteiros 

Muitas situações cotidianas nos ajudam a entender como efetuar a adição de números inteiros. Observe a 

cena e analise cada caso. 

https://forms.gle/AcsF9Sn5iUw7Ydxs8
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Atenção!!! O saldo do dia 01/04 é o valor inicial da conta. Analise se o cliente colocou ou retirou dinheiro e 

calcule o saldo final ( dia 02/04). 

 

Referência bibliográficas : Iezzi, Gelson Matemática e realidade 7º ano / Gelson Iezzi, Antônio Machado, Osvaldo Dolce. – 

Bigode, Antônio José Lopes Matemática do Cotidiano 7º ano, 2015 

 

✔ Leia e faça os exercícios. 

Volume de Cilindro Reto 

Cilindro Circular 

 

 

 

03/12             Matemática – 8 ano - Profª Lais 
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Veja alguns exemplos de cilindros: 

 Elementos do cilindro: 

• Raio (r): é a distância entre o centro da forma 

cilíndrica e a extremidade. 

• Bases: São os círculos superior e inferior. 

• Altura (h): é a distância entre os dois planos que 

contém as bases (círculos). 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS: 

1) Observe as figuras e responda: 

a) Quais as letras que indicam cilindros? 

b) Eles são retos ou oblíquos? Por que? 

 

 

 

 

 

2) Qual das letras indica um cilindro obliquo? 

 

 

 

 

 

 

3) Escreva os nomes dos elementos do cilindro indicados 

pelas setas. 

 

Cilindro de Revolução 

Um cilindro também pode ser um sólido de revolução. Os sólidos de revolução são aqueles que podem ser 

obtidos através de uma rotação de um plano em torno de um eixo. 
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No caso do cilindro reto, ele é obtido pela rotação de um plano retangular. 

4) Os cilindros retos abaixo, foram obtidos da rotação de retângulos em torno de um eixo. Ligue cada cilindro 

a seu retângulo de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume do Cilindro Reto 

Onde: 

 V: é o volume; 

 Ab: é a área da base; 

 h: é a altura; 

 π: é 

aproximadamente 3,14.  

 r: é o raio do círculo da base. 

Exemplo: Uma lata com 11 cm de altura e raio da base medindo 6 cm. Calcule o volume da lata. 

V = 3,14 . 6 2 . 11 

V = 3,14 . 36 . 11 

V = 1243,44 cm3          O volume da lata e 1243,44 cm 3. 

 

V = π . r 2 . h 
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 Não esqueça de que volume tem sua unidade cubica, ou seja, com potência 3. Assim, será dado em 

: cm 3, mm 3, m 3, km 3,... 

 Assista, se possível, ao vídeo “ Volume do Cilindro - Vivendo a Matemática - Professora Ângela” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FI41-Yzla04. 

 

5) Determine o volume do cilindro reto. 

 

 

 

 

 

6) Uma lata cilíndrica está cheia com água. O diâmetro da lata é de 4 cm e a altura da lata é de 5 cm. Que 

volume tem a lata? 

 

 

 

 

7) Um jarro cilíndrico de vidro está cheio com suco. O raio da base do jarro tem 8 cm e a altura deste é de 

30 cm. Qual é o volume do jarro? 

8) Considere um cilindro circular reto de 8 cm de altura e raio da base medindo 5 cm. Determine o volume 

desse cilindro. 

 

Referencias: 
https://matematicabasica.net/cilindro/ 

http://www.cmcmc.pt/MAT/MAT6/12_SOL/FICHAS/S%C3%B3lidos%20Geom%C3%A9tricos_cad 
%20exercicios=CM.pdf 
https://www.algosobre.com.br/matematica/geometrial-espacial-cilindro.html 

http://amatematicasimples.blogspot.com/2011/11/exercicios-sobre-volume-do-cilindro-9.html 
 

 

Olá a todos! Boa tarde galera e espero que todos estejam bem. Chegou dezembro e com ele chegamos 

juntos com as histórias que este ano tão estranho nos trouxe! Completamente imprevisível veio mostrando 

o tamanho que o ser humano é e como suas ações são impactantes para o mundo!  

Então é Natal… A casa será enfeitada, as luzes iluminam toda a cidade... E sua árvore já está montada, os 

presentes escondidos? A magia está no ar! É tempo de reunir a família, preparar as tradicionais delícias, 

desejar e inspirar paz, solidariedade e amor!  

Para entrar no clima gostoso da união e celebração, trago-lhes um conto, cujo autor é desconhecido, mas é 

bem moderno e nos põe a repensar sobre como esta festa tradicional é celebrada nos dias de hoje! 

04/12             Hora do Conto – Profª Grazi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FI41-Yzla04
http://amatematicasimples.blogspot.com/2011/11/exercicios-sobre-volume-do-cilindro-9.html
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A CRISE DE NATAL 

Era a semana antes do Natal. O primeiro a perceber foi um dos duendes do setor de pesquisa. Ele saiu da 

sala, carregando um notebook, um monte de papel impresso e gritando:  

– Reunião! Todo mundo para a sala de reunião! 

Não era fora do comum aquela confusão na fábrica do Papai Noel, ainda mais na reta final. Por onde se 

olhasse, duendes carregavam materiais, brinquedos que não passavam no teste de qualidade, cartas que 

chegaram atrasadas, ração extra para as renas, e outras urgências para o grande dia. 

– Eu avisei o Papai Noel, mandei e-mail, mas ele falou que não era para se preocupar! Como? É terrível! É 

calamitoso! É desastroso! É catastrófico! 

– Chega, controle-se! O duende do marketing mandou um olhar severo para o desesperado. –  O que pode 

ser tão ruim? 

– O ICPN caiu para menos de 50%!!! 

Nem bem o duende terminou a frase, os demais entraram em polvorosa. Veja bem, o ICPN é o Índice de 

Crença no Papai Noel, o indicador que determina quantas pessoas no mundo ainda acreditam no bom 

velhinho e que faz a fábrica de brinquedos continuar em funcionamento. Claro, já houve períodos de baixa, 

mas nunca para menos da metade das pessoas do mundo. Isso sim era preocupante. 

O duende do administrativo tentou colocar a reunião no rumo e começou a estabelecer uma pauta: 

– Mas como isso aconteceu? Como pudermos deixar isso passar? 

– As crianças estão crescendo muito rápido... é a internet? – Interferiu o duende do atendimento. Vocês 

sabiam que existem 20 comunidades? Eu odeio o Papai Noel? No Facebook, Tik Tok? Antigamente era 

bom? Até podia ter uma criança ou outra que não acreditasse, mas era mais difícil espalhar para as outras... 

hoje elas entram no MSN e ficam se falando, direto! 

– Mas, e esses pais que trabalham fora de casa quase o dia inteiro? Interveio o responsável pelo RH – Eles 

trabalham, ficam loucos para ter sucesso nos escritórios e esquecem do Natal... e pior, fazem os filhos 

esquecerem também! 

– Eu falei para vocês ano passado: a gente tinha que investir na imagem do Papai Noel, fazer a cara dele 

aparecer na mídia não só no Natal? Colocou o gerente de marketing. 

– Como se pudéssemos investir muito em promoção! O duende do financeiro atropelou – A criançada hoje 

em dia só quer eletrônicos! Playstation, computador. Vocês sabem quantos pedidos de celulares recebemos 

este ano? Isso tudo é caro para produzir, não sobra verba. (...) 

Os duendes passaram o resto da manhã rabiscando alternativas. A queda do ICPN foi o assunto no refeitório 

durante o almoço. Todos estavam muito receosos, pois as perspectivas de emprego no Pólo Norte não eram 

boas se não trabalhassem lá. Mas o Papai Noel não demitiria ninguém, demitiria? Mas então, por que ele 

não apareceu para dar satisfações para esclarecer tudo. 
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Os diretores até se perguntavam isso, mas não tinham muito tempo para tanto, estavam preocupados com 

os planos. Após o almoço, o diretor administrativo tomou a frente da reunião de vez (até sentou na cadeira 

do chefe) e pediu para que os departamentos apresentassem os projetos. O marketing começou: 

– Como todos sabem, uma empresa prospera com a busca e conquista de novos mercados. Estamos em 

um mercado consolidado, o atendemos com excelência, e devemos expandir. Acho que está na hora de 

partirmos para os maus meninos. 

– O quê? Você está louco?!? Pode parar! As reações variavam, mas eram todas negativas. 

– Senhores, os meninos maus são um grande mercado. Já se foi a época em que ser bonzinho era o objetivo 

dessa criançada? Eles competem desde cedo, para virarem adultos competitivos. Não podemos fingir que 

não vemos. 

Os duendes recusaram a proposta do marketing. Mais algumas ideias foram recusadas, por serem 

igualmente absurdas ou impossíveis. O marketing, não querendo desistir da glória de resolver o problema, 

chamou a agência de publicidade. 

O executivo da agência começou: 

– Vocês têm um problema de imagem. O trenó, renas, roupa vermelha larga, barba branca que nem algodão. 

Tudo muito legal, serviu bem, mas isso ficou lá atrás, é coisa do passado. Precisamos de um novo conceito 

em Papai Noel. Um Papai Noel extremo!! 

– Extremo?! Os duendes se entreolharam. 

– Sim. Esse novo Papai Noel vai ter atitude. O trenó dele vai ser substituído por um carro envenenado, de 

preferência um carro que vire um robô gigante, sabe? Isso seria ótimo. A roupa precisa mudar também, 

talvez umas botas de salto, calças pretas de couro e jaqueta motociclista, com um Ray-Ban bem transado. 

Os duendes estavam meio na dúvida, mas a exposição da agência era muito boa. O executivo não deu 

trégua: 

– E ele tem que emagrecer. Essa imagem de gordinho não funciona mais, ele passa a impressão de ocioso, 

preguiçoso. Como as crianças vão acreditar que alguém tão grande viaja o mundo inteiro à meia-noite? O 

nome vai mudar também. Papai Noel não é nada extremo. Ele vai ser chamado só de Noel. Um nome só é 

moderno, tipo Ronaldinho, Giselle, Britney. Isso sim é extremo, atual, campeão de vendas. 

Os duendes pareceram gostar da ideia, talvez pelo desespero de encontrar uma solução. O duende do 

marketing soltou aquele sorrisinho de vitória que fazia os outros pegarem bronca dele (e ele já até imaginava 

campanhas para meninos maus no ano seguinte). Porém, a secretária do Papai Noel entrou na sala assim 

que eles estavam prontos para aprovar a campanha: 

– O Papai Noel mandou todo mundo voltar ao trabalho e não mexer em nada na programação. 

A indignação tomou a sala. Como pode o Papai Noel ficar quieto? 50% de queda no Índice de Crença no 

Papai Noel! Estaria ele ficando senil? Será que alguma empresa multinacional estava comprando a fábrica 

do Papai Noel e levando para o México? Será que Papai Noel estava falindo? 
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A semana foi passando e os duendes mais nervosos ficavam. O Papai Noel evitava o assunto, não respondia 

e-mails que falassem da situação e o Natal já estava próximo. Os duendes chegaram a fazer reuniões 

secretas para tentar resolver algo, mas não achavam justo fazer as coisas pelas costas do chefe. 

Enfim, chegou o dia D: véspera de Natal. O duende da pesquisa saiu mais uma vez correndo da sala, com 

todo aquele material de novo. Os duendes esperavam o pior, já imaginavam que o Papai Noel nem precisaria 

sair com o trenó, já que à essa altura não sobraria ninguém que acreditasse. A sala de reunião dessa vez 

ficou cheia, e vários duendes ficaram do lado de fora, ouvindo e repassando o que seria discutido: 

– O ICPN! 

– O que aconteceu? O que o setor de pesquisa levantou? Perguntava o administrativo. 

– Subiu! Está em 100%! 

Os duendes ficaram doidos. Pulavam de alegria pelos corredores, comemoravam, estouravam champanhe, 

enchiam a cara de doce. Os porquês e como não importavam, tinham que deixar tudo pronto para a grande 

noite. 

Mas nem o duende da pesquisa saberia dizer como o índice voltou para 100%. Ele saiu do trabalho no dia 

23 com o índice ainda baixo e voltou no dia 24 com ele no máximo. Às 23:30, quando o Papai Noel se 

preparava para a grande viagem, os duendes se reuniram em torno dele e o pesquisador tomou a palavra: 

– Papai Noel, como o senhor sabia que o índice voltaria para os 100% na última hora? O senhor não deixou 

a gente fazer nada para mudar a situação, como o senhor podia ter tanta certeza? 

– Meus amigos, disse Noel enquanto abotoava o paletó, deixe-me contar uma coisa para vocês: por mais 

difícil que seja o ano, por mais confuso que esteja o mundo, por mais que as pessoas pareçam se odiar na 

rua, por mais que os pais gastem mais tempo em carreiras do que em famílias, durante pelo menos um dia 

do ano eles se permitem acreditar no Natal, acreditar em algo melhor, acreditar que tudo vai ser resolvido 

no ano seguinte. Um dia é pouco? Pode até ser, mas enquanto pudermos manter as pessoas acreditando 

no Natal e no Papai Noel, vamos trabalhando para que um dia esse sentimento bom, essa alegria de estar 

com as pessoas que gosta, esse respeito pelo próximo dure o ano todo. 

Depois desse dia, os duendes nunca mais fizeram reuniões de emergência, nunca mais andaram nervosos 

pelos corredores, nunca mais se importaram com o ICPN; só se preocuparam em fazer as pessoas felizes 

no dia de Natal. E isso era mais que o bastante. 

ATIVIDADE DA “HORA DO CONTO” 

1. Você gostou da atividade de hoje? 

2. Qual o motivo da crise informada no texto?  

3. O que é ICPN? O que quer dizer este índice? 

4. O que os duendes fizeram para resolver a crise? Eles conseguiram atingir o objetivo? 

5. Por que o Papai Noel estava tão calmo com a situação que seus ajudantes estavam desesperados? 

6. Qual a mensagem que você consegue perceber neste Conto? 

7. Qual a melhor lembrança que você tem de Natal?  
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8. Como é o Natal em sua família?  

9. Você acha que o que é tradicional perdeu espaço para a modernidade? Se sim, como? 

10. Qual é o verdadeiro sentido da festa natalina? 

11. O que o Natal lhe inspira?  

12. Você sabe o que é anagrama? Veja o exemplo com a palavra VIDA:  

       V acilar faz parte, mas é 

                  prec I so ter sempre    

                                             sabe D oria no coração  

       A titude consciente e na alma! 

Agora é a sua vez. Faça um com a palavra NATAL!  

13. Se você tivesse o poder de mandar um belo recado para o mundo inteiro, o que enviaria? 

 

 

PRIMEIROS POVOS DA AMÉRICA (2) 

América Central 

Na região que compreende a América Central – do México até a Costa Rica – vivia um conjunto de 

sociedades estratificadas, com um complexo sistema de exploração agrário e que compartilhavam crenças, 

tecnologia, a arte e a arquitetura. 

 

Astecas 

Os astecas viveram na região que hoje corresponde ao México. Tinham uma organização rígida, 

extremamente estratificada, com um imperador que era considerado uma semi-divindade e chefe do 

exército. 

Eram um povo guerreiro, que viveu seu apogeu entre os séculos XV (1401-1500) e XVI (1501 – 1600). No 

entanto, não se descuidaram da agricultura. Deste modo, desenvolveram o cultivo através de plataformas a 

fim de aproveitar o máximo o espaço e terras agricultáveis. 

O império asteca era formado por quase 500 cidades num delicado equilíbrio de alianças e rivalidades. O 

navegador Hernán Cortez aproveitou-se desta situação para conquistá-los. 

Maias 

Os maias viviam na região que hoje corresponde à Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador e Península 

de Yucatán. Formavam um conglomerado de cidades-estados que estava em constantes guerras entre si. 

Quando os colonizadores chegaram, havia pelo menos seis milhões de maias na região que foram 

dizimados. Eram hábeis escultores e fizeram verdadeiras obras de artes em materiais duros como o jade. 

Avançaram os cálculos matemáticos e possuíam um calendário com 365 dias do ano. Igualmente, 

levantaram grandes pirâmides, muitas das quais podem ser visitadas até hoje. 

07/12             História- Você sabia? – Profº Rômulo 
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Era um povo politeísta e ofereciam sacrifícios humanos e de animais aos deuses. Assim como a religiosidade 

medieval estimulava práticas de jejum e auto flagelação, os maias também incluíam o auto sacrifício e 

ofereciam seu próprio sangue aos deuses. 

 

América do Sul 

A América do Sul estava povoada por várias tribos que se organizavam de diferentes maneiras. Temos a 

civilização inca que se estendeu seguindo a cordilheira dos Andes, bem como os Mapuches no sul do Chile 

e da Argentina. 

Igualmente, o futuro território brasileiro estava ocupado com dezenas de povos como os tupis, os tamoios, 

aimorés, tupiniquins, guaranis e muitos outros que foram perdendo seu espaço à medida que avançava a 

colonização portuguesa. 

Incas 

Os Incas habitaram o Equador, o sul da Colômbia, o Peru e a Bolívia. Ao menos 700 idiomas eram falados 

no Império Inca que, como os demais, foi conquistado e destruído pelos espanhóis. 

Embora não dominassem a escrita, este povo criou um sistema de contagem, o quipo, e o aplicavam para 

a cobrança de impostos. Além de terem desenvolvido um método de cálculo que utilizava um instrumento 

semelhante ao ábaco. 

Consideravam-se filhos do sol, eram politeístas e tinham o seu chefe Inca adorado como um deus. As 

famílias deveriam entregar ao menos uma filha para servir ao inca por certo período de tempo. 

 

Povos indígenas no Brasil 

A região que hoje é ocupada pelo Brasil era habitada por cerca de 4 milhões de índios quando a esquadra 

de Pedro Álvares Cabral aportou. A maioria era constituída por coletores e caçadores. 

Hoje, mesmo após a redução do território indígena, há 240 povos indígenas no Brasil que falam até 150 

dialetos. As principais causas da redução da população foram a pressão colonizadora e as doenças trazidas 

pelos portugueses. 

Os remanescentes de povos indígenas brasileiros ainda vivem em constante disputa por território e são alvo 

de doenças e vivem, a maioria, em extrema pobreza. 

Entre esses povos está o Guarani-caiuá, que vive na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O 

assassinato de líderes indígenas e a ocupação de terras são constantemente divulgados pela mídia. 

América do Norte 

Os primeiros assentamentos humanos da América estão registrados no atual Alasca (EUA). Ali, o povo inuit 

(ou inuítes) ocupou áreas do Canadá e Groenlândia. 

À chegada dos europeus, os povos nativos da América do Norte eram tribos de comportamento 

seminômades, além de caçadores-coletores; e outros eram povos sedentários que viviam da atividade 

agrícola. Entre eles estão incluídos os Apache, os Shawee, os Navajos, os Creek, os Cherokee, os Sioux e 

muitos outros. Sua religiosidade era politeísta com o culto especial ao espírito dos antepassados e animais. 

No entanto, em algumas tribos se registra o culto teísta onde havia uma entidade maior que as outras. 



18 
 

De todas as formas, os indígenas americanos tinham uma cosmovisão peculiar onde os humanos, a mãe 

terra e o pai céu são apenas um. Com a Marcha para o Oeste, os indígenas foram expulsos 

sistematicamente das suas terras. Morriam nos campos de batalha, de doenças e também de fome, pois 

com a ocupação da terra os animais foram se extinguindo. 

A indústria cinematográfica americana transformou a colonização em direção ao Pacífico como um evento 

espetacular, onde os indígenas eram tratados de forma estereotipada e violenta. 

Entre os últimos acontecimentos está o massacre dos Sioux, em 1890, quando a cavalaria dos EUA 

executou 150 indígenas, entre homens, mulheres e crianças. Os corpos foram jogados em uma cova 

coletiva. 

https://www.todamateria.com.br/autor/juliana-bezerra/ 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PRIMEIROS POVOS DA AMÉRICA (2) 

 Copie e responda 

1) Tendo em mãos um dicionário ou a consulta ao Google, encontre o sinônimo/significado das palavras 

abaixo, sempre de acordo com o texto (palavras sublinhadas): 

a) Estratificado:  b) Apogeu:  c) Conglomerado:  d) Politeísta: 

e) Flagelação:   f) Esquadra:  g) Cosmovisão:  h) Estereotipado: 

 

2) Sobre os povos da América Central, responda: 

a) Como era a religião Maia? 

b) Em quais regiões, atualmente, viviam os Maias e os Astecas? 

c) Como era formado o Império Asteca? 

d) Como eram os Maias? 

 

3) Sobre os povos da América do Sul, responda: 

a) Como era a religião dos Incas? 

b) Quantos eram os indígenas que habitavam a região que hoje chamamos de Brasil? 

c) Como está a situação dos povos indígenas brasileiros, hoje? 

d) Onde habitavam os Incas? 

 

4) Sobre os povos da América do Norte, responda: 

a) Como era sua religiosidade? 

b) O que foi o massacre dos Sioux? Quando ocorreu? 

c) Quem era (é) o povo Inuit? Que áreas ocupou? 

d) O que aconteceu na “Marcha para o Oeste”? 
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 Essa atividade está no formulário https://forms.gle/sGMNb6Bz6UxPhfrA8 . Caso não consiga 

acessá-lo, leia as explicações e responda as questões abaixo no seu caderno de ciências. Não é 

preciso copiar as perguntas. 

Segurança em casa Parte 2 - Riscos com eletricidade e Riscos Químicos. 

Este material foi elaborado a partir de uma apostila cedida pelo professor de Segurança do trabalho e Meio 

Ambiente, Paulo Henrique, do Senai/BH e outros materiais de consulta. Leia atentamente e faça suas 

atividades. 

Em tempos de Pandemia, estamos mais atentos às situações de risco que corremos no dia a dia, em 

especial aos riscos biológicos, como à exposição de microorganismos como os vírus. Mas são muitos os 

fatores que devemos observar. Vamos falar um pouco deles, no ambiente de casa. 

ORIENTAÇÕES 

✏ Estude o conteúdo das imagens 

✏ Faça suas anotações das informações importantes 

✏ Leia as perguntas 

✏ Com base em seus estudos e em seus conhecimentos, responda quando solicitado. 

Em nosso último encontro falamos sobre segurança no lar. Relembre vendo essas dicas: 

09/12             Fazer Ciência  – Profª Kenya 

 

https://forms.gle/sGMNb6Bz6UxPhfrA8
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1) Relembrando... Qual o risco mais comum em casa?  

a) Choque elétrico    b) Quedas  c)  Queimaduras  d) Cortes  

2) Quais os grupos mais vulneráveis (exposto) à acidentes domésticos?  

a) Mulheres e crianças  

b) Homens e crianças 

 

 Vamos falar sobre mais alguns riscos em casa: Riscos com eletricidade e Riscos Químicos. 

Você pode saber mais vendo os vídeos , se puder. https://www.youtube.com/watch?v=3TNl52zUQhk  

https://www.youtube.com/watch?v=L0k2oDsDXfU.  

 Acidentes com eletricidade podem ser fatais. Fique atento! 

3) Descreva o risco representado pelas figuras (Mínimo de 3 linhas) * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Leia as indicações a seguir. Ao esbarrar com um cano de ferro nos fios poderá ocorrer um curto circuito 

e a pessoa ser eletrizada. Que outra situação, ligada a rede elétrica das ruas pode acontecer principalmente 

envolvendo crianças?  

  

  

 

 

 

 

 

 

c) Jovens e idosos 

d) Idosos e crianças 

http://www.youtube.com/watch?v=3TNl52zUQhk
http://www.youtube.com/watch?v=L0k2oDsDXfU
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5) Alguns aparelhos elétricos de casa consomem muita energia e por isso o risco de aquecimento da 

tomada é ainda maior. Ligar algum destes aparelhos junto com outros é muito perigoso. Você sabe 

quais são estes aparelhos? Converse com os adultos de sua casa sobre quais deveriam ter tomada 

exclusiva, e marque quais são: 

(   ) TV   (   ) Ventilador   (   ) Computador 

(   ) Celular  (   ) DVD   (   ) Som 

(   ) Ferro elétrico (   ) Secador de cabelo (   ) Fogão 

(   ) Geladeira  (   ) Microondas  (   ) Fritadeira elétrica (air fryer) 

(   ) Cafeteira  (   ) Misteira    (   ) Liquidificador 

(   ) Outro:_________________ 

 

6) Quais os riscos ao se manter a fiação elétrica "a vista" com as famosas "gambiarras"? 

 Observe a imagem. Ela mostra alternativas para aumentar o número de tomadas e também 

itens de segurança. 

 

 

7) O item de segurança da imagem, protege principalmente qual grupo? ____________________________ 

 

Os riscos de acidentes com eletricidade que envolvem crianças e adolescentes, muitas vezes passam dos 

muros de casa e também colocam outras pessoas em risco. Ficar sem energia, pode fazer as famílias 

perderem alimentos na geladeira e até mesmo, medicamentos que algumas pessoas precisam tomar 

diariamente para manter sua vida e que são guardados no refrigerador. 

 Leia atentamente o folheto da Cemig sobre acidentes no ano passado: 
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8) Qual acidente pode ser fatal para uma pessoa que puxa uma pipa presa na rede elétrica? 

9) Quantas vezes, até abril de 2020, a Cemig precisou resolver problemas de falta de energia, causada por 

rompimento de fios na rede elétrica, por linhas de papagaio? 

10) A linha chilena e o cerol, já tiraram a vida de muitos motociclistas... eles estariam vivos se as pessoas 

brincassem com mais segurança. Na rede elétrica, elas também são risco porque são muito cortantes. Como 

a linha chilena ou com cerol pode prejudicar a rede elétrica? 

 

Risco Químicos 

Outro assunto importante para segurança 

em casa é sobre os "Risco Químicos"! Em 

casa usamos muitos produtos químicos e 

são vários os riscos relacionados a eles. 

Algumas embalagens por exemplo, são bem 

coloridas e podem chamar atenção de 

crianças. 

 

11) Todos os produtos que usamos em casa, são produtos químicos e podem inclusive sofrer reações 

quando misturados. Cite 4 produtos químicos muito utilizados em casa: 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

12) Agora com a pandemia, nossos cuidados com limpeza de casa e higiene precisaram aumentar. Cite um 

produto químico que está sendo utilizado na pandemia, como utilizá-lo e quais cuidados devemos ter ao 

usá-los. 

 

13) Algumas combinações de produtos podem ser perigosíssimas, liberando gases ou   até provocando 

explosões. Em casa por exemplo, o cloro pode ser perigoso: deve-se colocar primeiro a água e depois o 

cloro. Se colocar o cloro antes, ele vai evaporando e pode causar intoxicação. Aliás, é bom lembrar que a 

água sanitária é uma substância a base de cloro, o Hipoclorito de sódio e também pode irritar as 

vias  aéreas e intoxicar.  
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 Já ouviu falar de alguém que foi lavar o banheiro de casa com a porta fechada e sentiu tontura? 

Conte  uma situação de risco com produto químico em casa. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

14) Identifique as substâncias químicas da questão anterior. O professor Marcus, meu colega de ciências, 

já trabalhou com vocês os rótulos. Peça ajuda a um adulto e copie do rótulo de algum produto de sua casa, 

substâncias químicas semelhantes às da questão anterior. Coloque o nome do produto e quais as 

substâncias encontrou. 

 

15) Considere os produtos citados na campanha a seguir. Como eles podem ser guardados com 

segurança em casa? 

 

 

 

16) Crie, como se fosse uma propaganda , uma frase (slogan) para alertar as pessoas sobre os riscos 

apresentados hoje, sobre segurança em casa. As melhores frases poderão ser premiadas! Capriche!  



25 
 

Assista, se puder, ao vídeo https://youtu.be/HBW3eHA0Jsg 

 

 

 

 Quando dividimos um número por outro e a divisão dá exata, dizemos que o segundo é divisor do 

primeiro, por exemplo:    20 : 4 = 5, a divisão é exata, logo, 4 é divisor de 20. Por sua vez, 20 é dito 

múltiplo de 4. 

      O número 20 pode ser escrito como um produto de dois números de várias maneiras. Veja: 

  

 

     Sendo assim dizemos que os divisores de 20 são: 

D(20) = {1,2,4,5,10,20} 

 

 Podemos fazer a seguinte verificação para saber se falta algum divisor: 

                                      D(20) = 1,     2,   4,  5,  10,  20 ,   multiplicando os extremos o resultado é igual a 20 

 1 é divisor de todos os números. 

 

 

 O conjunto dos números primos é infinito. 

 São primos: {2,3,5,7,11,13, 17, 19, 23, ...}    

 O número 2 é o único primo par. 

 

1) Escreva todos os divisores de: 

 

a) 10 = _____________________  b) 9 = ___________________  c) 6 = ________________ 

 

d)12 = _____________________   e) 19 = __________________   f) 7 = ________________ 

 

     g)15 = _____________________   h) 5 = ___________________   i) 24 = _______________ 

 

2) (Álvaro Andrini)-  Responda usando os números em destaque: 

 

  

         6              8              12             14           17          35 

 

a)  5 é divisor de qual número? ____________  

b) Qual é o divisor de 32? ________________ 

10/12        Matemática – 6º ano e Geração Ativa 

 

 20 = 4 x 5  20 = 1 x 20 20 = 2 x 10  

NÚMEROS PRIMOS 

DIVISORES DE UM NÚMERO 

São números que possuem 

apenas 2 divisores, o 

número 1 e ele mesmo.  

 

c) Quais são os dois divisores de 12? _________   

d) 7 é divisor de quais números? _____________ 

 

https://youtu.be/HBW3eHA0Jsg
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Os critérios de divisibilidade são regras que facilitam a resolução de exercícios evitando a realização de 

muitas contas. Eles ajudam a identificar se um número é divisível por outro sem fazer a divisão propriamente 

dita. 

 

 

  

 

Exemplo: 222 é divisível por 3, pois 2+2+2 = 6.  

Como 6 é divisível por 3, logo 222 também é divisível por 3. 

 

 

                                                    

Exemplo: 351 é divisível por 9, pois, 3+5+1=9, e 9 é divisível por 9. 

 

 
 
 
3) Assinale a sequência em que todos os números são divisíveis por 2: 

 

 
a) 24, 65, 44              b) 222, 88, 21          c) 98, 74, 30              d) 42, 24, 73 

 
 

4) Dos números abaixo qual(is) não é(são) divisível(eis) por 3? 
 
a) 111         b) 132           c) 133           d) 432         e) 323 

um número é 
divisível por

4
Quando os dois ultimos algarismos 

forem 0 ou formar um nº divisível por 4.

5
Quando  termina em 0 ou 5.

um número é divisível 
por

6 Quando  for divisível por 2 e por 3.

9 Quando a soma dos valores absolutos de 

seus aogarismos for divisível por 9.

um número é 

divisível por
10 Quando termina em 0

CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE 

um número é 
divisível por

2

Quando termina em 0,2,4,6,ou 8, isto é, 

quando for par.

3
Quando a soma dos vaores absolutos 

de seus aogarismos for divisível por 3.
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5) ( Andrini) - Considere os números no quadro abaixo e responda 
 
 

16 128 287 1006 

43 265 480 4785 

76 342 632 8335 

82 231 700 5000 

   
a) Quais os números são divisíveis por 2? _________________________ 

 
b) Quais os números são divisíveis por 3? _________________________ 

 
c) Quais os números são divisíveis por 4? _________________________ 

 
d) Quais os números são divisíveis por 5? _________________________ 

 
e) Quais os números são divisíveis por 6? _________________________ 

 
f) Quais os números são divisíveis por 9? _________________________ 

 
g) Quais os números são divisíveis por 10? _________________________  
 
 
6) Coloque V ou F nas afirmações seguintes e justifique as falsas: 

 
 

(      ) Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5.  
 
(      ) Todos os números primos são ímpares. 
 
(      )  Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo  tempo. 
 
(      ) um número é divisível por quando a divisão entre eles é exata. 
 
(      )  O número 1 é múltiplo de todos os números. 
 
(       ) Os múltiplos de um número são infinitos. 
 
(       ) Os divisores de 10 são 1,2,5 e 10. 
 
(       ) 9 é primo. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

10/12             Matemática – 7º ano -  Profª Juliana 

 

Na aula da semana passada, vimos algumas situações em que usamos a adição 

de números inteiros. Hoje também iremos estudar a adição de números inteiros, 

mas dessa vez iremos aprender algumas regrinhas para facilitar na resolução das 

atividades. 

Vou indicar dois vídeos para ficar bem claro essas regras e vou fazer também um 

resumo dessas regras. Caso tenha feito a impressão tenha atividade, acesse os 

vídeos pelo QR CODE. 

                                   Juliana 
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Assista os vídeos  

https://www.youtube.com/watch?v=RPvCOGlviZ4&ab_channel=MuralInterativo      

 

https://youtu.be/jTV13H6v4v8         

 

Adição de Números inteiros 

 Sinais iguais: Na adição de números inteiros com o mesmo sinal, vamos manter o sinal e somar os 

valores. 

Exemplos: 

a) + 3 + 5 = + 8            b) – 2 – 6 = –  8            c) – 15 – 6 = –  21       d)  2 + 9 = + 11 

Se os números estiverem dentro de parênteses, no caso da adição, basta retirá-los. 

( + 4 ) + ( + 6) = + 4 + 6 = + 10          ( –  7) + ( – 9 ) = – 7 – 9 = –  16 

 

 Sinais diferentes: Na adição de números inteiros com sinais diferentes, vamos manter o sinal do maior 

valor absoluto e subtrair os valores, o maior pelo menor. 

Exemplos: 

a)  – 3 + 9 = + 6            b) – 16 + 7 = –  9            c) (– 15) + ( 7 ) = – 15 + 7 = + 8. 

                         

  Atividades 

1) (Sinais iguais)  Calcule :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPvCOGlviZ4&ab_channel=MuralInterativo
https://youtu.be/jTV13H6v4v8
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2) (Sinais diferentes)  Calcule :  
 

 

a) +1 - 6 =  

b) - 9 + 4 =  

c) - 3 + 6 =  

d) -8 + 3 =  

e) -9 + 11 =  

f) +15 - 6 =  

g) -2 + 14 =  

h) +13 -1 =  

i) +23 -17 =  

j) -14 + 21 = 

k) +28 -11 =  

l) - 31 + 30 = 

Simplificando a maneira de escrever 

 

 

 

 

3) Calcule :  

a) (+9) + (-5) =  

b) (+3) + (-4) =  

c) (-8) + (+6) =  

d) (+5) + (-9) =  

e) (-6) + (+2) =  

f) (+9) + (-1) =  

g) (+8) + (-3) =  

h) (+12) + (-3) =  

 

Volume e capacidade do cilindro reto 

Capacidade de um Cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) (-7) + (+15) =  

 

j) (-18) + (+8) =  

 

k) (+7) + (-7) = 

 

l) (-6) + 0 =  

 

m) +3 + (-5) =  

 

n) (+2) + (-2) = 

 

o) (-4) +10 =  

 

p) -7 + (+9) =  

 

q) +4 + (-12) =  

 

r) +6 + (-4)

10/12             Matemática – 8º ano - Profª Lais 

 

a) (- 6 ) + ( -1 ) =  - 6 - 1 = - 7 

b) ( +2 ) + ( -5 )  =   +2 - 5 = - 3 

c) ( -10 ) + ( +4 ) = -10 + 3 = - 6 

Referências Bibliográficas:  
https://doutormatematico.blogspot.com/2015/12/adicao-e-subtracao-de-
numeros-inteiros.html 

Iezzi, Gelson Matemática e realidade 7º ano / Gelson Iezzi, Antonio Machado, 
Osvaldo Dolce. -- 9. ed. -- São Paulo : Atual Editora, 2018. 

 

https://doutormatematico.blogspot.com/2015/12/adicao-e-subtracao-de-numeros-inteiros.html
https://doutormatematico.blogspot.com/2015/12/adicao-e-subtracao-de-numeros-inteiros.html
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✔ Leia e faça os exercícios. 

Para calcular a capacidade de um cilindro, basta calcular seu volume através da fórmula  

como estudado na atividade anterior.  

Convertendo medidas 

A capacidade do cilindro pode ser dada pela unidade de medida Litros e seus submúltiplos. Porém, o volume 

é calculado a partir de medidas de comprimento, como o metro e o centímetro, por exemplo. 

Por isso, temos que lembrar sempre que: 

 

 

 

➔ Assista, se puder, ao vídeo:“ Volume, capacidade e unidades de medida” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9Ew3Xsz084 

➔ Assista ao vídeo: “Medidas de capacidade” em: https://www.youtube.com/watch?v=g6Teqntgh7o 

 

Exemplo 1: Calcule a capacidade, , de uma piscina com as seguintes dimensões: 8 m de comprimento, 6 m 

de largura e 2 m de profundidade (altura). 

 Calculando o volume da piscina. 

  

 

Como 1m³ corresponde a 1000 litros, e a piscina possui 96 m³ temos                96 . 1000 = 96 000 litros.  

 Portanto, precisamos de 96 000 litros de água para encher uma piscina com essas dimensões. 

Exemplo 2: Uma caixa feita de alumínio em forma de paralelepípedo tem as seguintes dimensões:  

1,2 dm    5,5 dm    e    4 dm. 

a) Qual a capacidade dessa caixa? 

 V = 4 . 1,2 . 5,5 = 

 V =  4,8 . 5,5 = 26,4 dm³ 

 Assim, a capacidade dessa caixa é 26,4 dm³. 

 

b) Se eu encher essa caixa com água, qual o volume que essa água ocupará, em mℓ ? 

 

 

 

 V = 26400 ml   Assim, o volume de água será 26400 ml 

V = π . r ² . H 

V = 8 . 6 . 2 

 V = 48 .2 

 V = 96 m³ 

 

Se 1 dm³  = 1 litro 

26,4 dm³ = 26,4 litros  
 Se 1 litro = 1000ml 

 26,4 litros = 26,4 . 1000 ml 

https://www.youtube.com/watch?v=l9Ew3Xsz084
https://www.youtube.com/watch?v=g6Teqntgh7o
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Exemplo 3: Uma garrafa contém 1 litro de suco. Com esse conteúdo, posso encher quantos copos com 250 

ml cada, sem transbordar nem faltar? 

Se 1 litro = 1000 ml, é só ver quantas vezes o 250 cabe em 1000, ou seja, 

basta dividir 1000 ml por 250                   1000 / 250= 4 

 Logo, posso encher exatamente 4 copos de 250 ml cada. 

 

Exemplo 4: Um tanque cilíndrico de altura 5 dm e raio 1 dm, comporta 15,7 litros de líquido. João colocará gelo 

no suco que está dentro dele até que o tanque fique cheio. 

a) Quantos litros de suco havia no tanque inicialmente? 

  

 

 

 Havia 12,56 litros de suco. 

 

b) Qual o volume de gelo que João colocou no tanque? 

 15,7 litros – 12,56 litros =  3,14 litros 

 João colocou 3,14 litros de gelo no tanque. 

 

Exercício1:Uma piscina em forma de paralelepípedo tem 10 m comprimento e 5 m de largura. A água colocada 

nessa piscina está a uma altura de 2 m. Qual é o volume de água dessa piscina?  

 

 

 

Exercício 2: Um reservatório possui volume de 3000 m³. Qual a 

capacidade desse reservatório em litros? 

 

Exercício 3: Um aquário tem 9000 cm³ de volume. Para preencher a metade desse aquário com água, 

utilizando um copo de 100 mℓ, quantas vezes será necessário encher o copo com água? 

 

Exercício 4: Quantos litros equivalem a: 

a) 1457 dm³ ?   b) 34000 mℓ ?  c) 1.000 cm³ ? 

 

 V = π . r ² . H 

 V = π . 1² . 4 

 V = 3,14 . 1 .4 

 V = 12,56 dm³ 

 V = 12,56 litros, pois 1 litro = 1 dm³ 
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Exercício 5: Quantos litros de líquido têm o tanque cilíndrico, ao lado? 

 

 
 
Referências: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/unidades-medida-volume.htm 

 https://brainly.com.br/tarefa/12732489 

 

 

Esportes de aventura 

As práticas corporais de aventura são práticas normalmente feitas em um ambiente natural de modo que 

através dessas práticas há uma integração do praticante com a natureza de um modo geral.  São fenômenos 

que se mostram, prioritariamente, ao nível corporal e que se constituem como manifestações culturais de 

caráter lúdico, tais como os jogos, as danças, as ginásticas, os esportes, as artes marciais e acrobacias, entre 

outras práticas sociais. 

As práticas corporais de aventura na natureza além de promoverem o bem estar físico e mental, devem ser um 

caminho para promoção de ações ambientais nas quais os alunos possam construir os conhecimentos 

necessários para a conscientização e modificação de atitudes e comportamentos. 

Os esportes radicais são práticas corporais de aventura, que diminuem os riscos de doenças, aumentam a 

flexibilidade, atenua os músculos, além de propiciar sentimentos de adrenalina, bem-estar, motivação, 

liberdade, importantes para o ser humano, sobretudo, a interação e sociabilidade com as modalidades 

exercidas em grupo. Esses são alguns exemplos de práticas corporais de aventura: 

• Asa-delta. 

• Balonismo. 

• Canyoning. 

• Corrida de aventura. 

• Escalada (rocha ou gelo)  

• Mergulho. 

• Parapente. 

• Paraquedismo. 

• Slackline 

• Rafting 

• Arvorismo 

• Rapel 

 

ATIVIDADE 

 Na atividade dessa semana, vocês deverão escolher um esporte entre os listados acima, ou outro que 

vocês conheçam e escrever sobre ele. 

 Fale sobre sua estória, como é sua prática, equipamentos necessários, benefícios e riscos envolvidos 

na sua prática.   

 Coloque nome e turma, tire a foto da sua atividade e envie para o professor Nelson. 

 

11/12             Educação Física – Profº  Nelson 
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Segurança em casa Parte 3 - Riscos Biológicos 

Em tempos de Pandemia, estamos mais atentos às situações de risco que corremos no dia a dia, em especial 

aos riscos biológicos, como à exposição de microorganismos como os vírus. Hoje, nosso foco são esses seres 

muito pequenos, microscópicos, que vivem a nossa volta na maioria das vezes em harmonia, mas que podem 

trazer grandes riscos. 

Leia os trechos. Depois faça suas atividades. 

 

ORIENTAÇÕES 

✏Estude o conteúdo das imagens 

✏ Faça suas anotações das informações importantes 

✏Leia as perguntas 

✏Com base em seus estudos e em seus conhecimentos, responda quando solicitado. 

 

Sobre segurança no lar, já falamos dos riscos de acidentes de queda, de queimaduras, de cortes, riscos 

elétricos e riscos químicos. Hoje o assunto não é tão evidente, a maioria é microscópico! São os riscos 

biológicos. São considerados riscos biológicos: vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. 

Também plantas e animais podem causar alguns tipos de alergias e representar algum risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Qual a dificuldade em reconhecer o risco biológico em casa?  

 

Você verá uma sequência de imagens e itens de risco retirados da revista Super Interessante.  

2) Observe a imagem a seguir. Qual o risco você acha que estão associados a cada um dos números? 

14/12             Fazer Ciencia -  Profª  Kenya 
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3) Há um objeto, não numerado, 

que foi identificado como sendo de 

grande risco para a transmissão do 

Corona Vírus e chamou atenção 

dos pesquisadores pelo vírus ficar 

tanto tempo vivo sobre o metal. 

Qual é este lugar/objeto? 

 

4) O Corona vírus possui muitas 

semelhanças com o vírus da 

influenza: causam doenças 

respiratórias, dois vírus têm formas 

de transmissão parecidas, sendo 

transmitidos por contato com 

gotículas ou partículas de saliva e 

secreções 

 

 

 

 Reveja a imagem anterior, identifique os números e leia o item correspondente a seguir: 

 

(1) BOCAL DO TELEFONE: Além da sujeira levada pelas mãos, na tela ou no bocal do telefone, podem se 

acumular 

gotículas de saliva com bactérias da boca de quem fala. No caso dos celulares, que largamos em tudo quanto 

é canto, a situação é ainda pior. 

(2) MOCHILAS: O fundo das mochilas acumula sujeira do piso do ônibus, do banheiro escolar, e por aí vai. 

Somem- se a isso os restos de comida, poeira de livros e uns trocados “incubados” lá dentro. Tá feita a porcaria 

pra ser carregada pra baixo e pra cima… até da mesa de jantar! Bolsas e carteiras “cumprem” o mesmo papel. 

(3) CONTROLES REMOTOS: Aparelhos em que todos colocam a mão, como o controle remoto da TV, são 

outros focos de micróbios. Um espirro ou o manuseio do controle por alguém gripado, por exemplo, pode 

depositar o vírus da influenza ali. Daí, para o próximo desavisado que for assistir à TV se infectar, é um 

passinho. 

(4) TAPETES: Tapetes, sofás e bichos de pelúcia – que as crianças adoram arrastar pelo chão – acumulam 

restos de pele morta e de alimento, que atraem ácaros e insetos lotados de germes. Isso pra não falar da poeira 

que se junta e pode desencadear reações alérgicas. 

(5) INTERRUPTORES E MAÇANETAS: As mãos carregam germes de todas as superfícies e objetos que 

tocam. Com isso, interruptores e maçanetas – que raramente estão na rota da faxina – ficam bem sujos. Pra 

quem mora em apartamento, pior: os botões do elevador, onde muita gente mete o dedo, são uma podreira só. 
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5) Caça ao invasor: identifique, na sua casa, qual dos itens anteriores (1 a 5) pode ter mais microorganismo. 

Converse com as pessoas e pense uma maneira de eliminar ou diminuir o risco. Registre o item com mais 

microorganismos e a solução. 

6) Há um objeto na cena que pode representar risco de transportar micróbios para sua casa e para escola. Diga 

qual é esse objeto e quais os cuidados você terá com ele em casa, quando voltar da aula. 

 

 Já refletiu sobre a sala. Agora veja... o quarto! 

São muitos os riscos invisíveis espalhados. Conheça mais alguns e imagine onde o Corona vírus poderia estar. 

(6)TRAVESSEIRO: Travesseiros são um prato 

cheio para os ácaros. A multiplicação deles é tão 

rápida que, em seis anos, cerca de 10% do seu 

travesseiro é composto de ácaros – em dez anos, 

a população de sujeitos simpáticos como este ao 

lado é de 1 bilhão! 

(7) COLCHÃO: Passamos cerca de oito horas 

por dia no colchão, onde suamos, babamos e 

deixamos pedacinhos de pele morta. (...) 

Resultado? Um leito fofinho para a “festa” de 

milhões de ácaros. E ainda tem a poeira embaixo 

da cama. 

(8) CALÇADOS: Qualquer calçado, desde 

aquele chinelão que você usa pra ir à padaria até 

o tênis que só vai pra balada, traz a sujeira da rua 

pra dentro de casa. Se você guarda os itens no 

guarda-roupa, são grandes os riscos de, por 

tabela, contaminarem toda a sua roupa. 

(9) MOUSE E TECLADO DO PC: Mouse e 

teclado são tocados constantemente pelas mãos 

– que não se sabe por onde passaram antes. 

Além disso, restos de lanche ficam depositados 

entre as teclas, que, para piorar, também 

acumulam poeira e quase nunca são limpas ou 

desinfetadas. 

(10) LIVROS E REVISTAS: Quando guardados 

em locais escuros e com pouca ventilação, livros 

e revistas acumulam fungos que, assim como a 

poeira, são capazes de desencadear reações alérgicas. A poeira acumulada também pode carregar esporos 

de bactérias nocivas para nós. 

7) Considerando os locais de risco até aqui... Há algum que te surpreendeu e você nem imaginou que poderia 

trazer risco para a saúde? Comente. 

8) Você pode melhorar as condições de segurança no seu quarto, mantendo-o sempre organizado. Descreva 

como organiza suas roupas, calçados, cobertas e outros objetos do quarto e o que precisa melhorar. 
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 A cozinha parece um parque de diversões para os microorganismos, não é?! Veja a figura e leia 

atentamente sobre cada item, pensando em sua casa… 

 

Sabia que a cozinha pode conter mais 

riscos que o próprio banheiro? Leia 

bem! 

(11) CESTO DE LIXO: Lotado de matéria 

orgânica, além de servir de repositório de 

germes, o cesto de lixo é um grande 

atrativo para ratos e baratas. Se o 

cestinho fica sobre a pia então, é nojeira 

na certa. O ideal é mantê-lo no chão – e 

melhor ainda se ele tiver pedal de 

acionamento. 

(12) MÁQUINA DE LAVAR: Cuecas e 

calcinhas sujas podem servir de veículo 

para coliformes fecais – bactérias 

Escherichia coli presentes nas fezes –, 

transformando o cesto de roupas e a 

máquina numa porqueira daquelas. Por 

isso, roupas de baixo devem ser lavadas 

separadamente. Uma lavagem com água 

sanitária ajuda a desinfetar a máquina. 

(13) TÁBUA DE CORTAR CARNE: A 

tábua de corte – que, mal lavada, junta 

sujeira em suas ranhuras – é uma das grandes vilãs da cozinha, podendo conter tantos germes quanto uma 

privada! Encontradas em alguns alimentos estragados, bactérias como a Salmonella enteritidis, por exemplo, 

podem contaminar outros rangos preparados na mesma superfície. 

(15) PIA DE COZINHA: Além do ralo e da cuba, o balcão da pia, que também acumula água e restos orgânicos, 

é   bem trash. Outro elemento mais discreto – mas não menos sujo – é o registro da torneira: ele chega a 

acumular o dobro de bactérias em comparação com uma torneira de banheiro. 

(15) RALO DA PIA: Como detergente não mata bactérias – serve só para retirar a gordura das superfícies –, a 

pia acumula os micróbios presentes em restos orgânicos do preparo de alimentos e da limpeza de louça. O ralo 

concentra essas sobras em meio à umidade, formando um limo que serve de abrigo e comida para altas 

muvucas de germes. 

(16) ESPONJA DE LAVAR LOUÇA: A esponja é o local preferido das bactérias por estar sempre úmida e com 

gordura   e restos de alimentos, prato cheio para esses germes. Se ela não for desinfetada periodicamente com 

cloro, “lavar”    a louça passa a ser apenas uma transferência de micróbios da esponja para copos, pratos e 

talheres. 

(17) PUXADOR DA GELADEIRA: Após manipular alimentos contaminados com bactérias, as mãos do 

cozinheiro podem tocar em toda parte, como o puxador da porta da geladeira, deixando os micro-organismos 

à vontade para migrar para as mãos de alguém que queira beber uma água gelada ou checar se o rango está 

pronto no forno. 
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9) Escolha uma pessoa que utiliza a cozinha de sua casa, explique a ela o que é risco biológico. Em seguida 

pergunte ela os lugares da cozinha onde pode estar o perigo. Anote a resposta. 

10) Volte na lista de 11 a 17 e compare com as respostas da questão anterior. Há algum item diferente entre 

eles? Quais? 

11) O que você pode fazer quando usar a cozinha para evitar que estes seres vivos se reproduzam lá? (Só vale 

coisas que VOCÊ pode fazer para melhorar) 

 Fique atento! Aqui podem haver bactéria bem nocivas (muito do mal!!!) 

 

Tem gente que acha que tampa de vaso 

é só para conforto ou enfeite! Grande 

erro! E você? Abaixa a tampa do vaso 

para dar descarga? Descubra mais 

sobre o banheiro: 

 

(18) PIA DO BANHEIRO: Sabe aquela 

famosa placa que se acumula nos dentes 

mal escovados? Algo semelhante, 

chamado de biofilme, aparece nas pias que 

passam muito tempo sem ser lavadas. As 

bactérias se acumulam até formar uma 

colônia asquerosa que adere à superfície. 

 

(19) ESCOVA DE DENTES: Ao darmos 

descarga com a tampa aberta, voam 

gotículas invisíveis de água melequenta 

que infectam tudo o que está descoberto e 

próximo à privada. Por exemplo, os objetos 

que ficam sobre o balcão    da pia, como – 

eca! – as escovas de dentes! Não à toa, 

recomenda-se que elas fiquem tampadas 

ou a pelo menos   2 metros do vaso. 

 

(20) ESCOVA DE DENTES (PARTE 2): 

Mesmo que a escova fique tampada, ela 

pode acumular germes da flora bucal, 

como o Streptococcus mutans, causador 

de cáries. Se o cara é mais descuidado, até 

restos de alimento se juntam   e, com o 

tempo, formam um limo verdinho parecido 

com aquele do ralo na pia da cozinha… 
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(21) TOALHAS: toalhas de rosto e de banho acumulam resíduos de pele morta e, ainda, sujeira de quem não 

se   lavou direito. Outro problema é o acúmulo de fungos, como o Candida albicans, causador de micoses, que 

adoram viver no aconchego das toalhas permanentemente úmidas. 

(22) VASO SANITÁRIO: Não tem zebra: o vaso sanitário é, disparado, o ponto da casa com maior concentração 

de germes. As 480 mil bactérias que se espremem em cada centímetro quadrado da privada vêm de dentro de 

você, e só pelo cocô. A urina masculina não tem bactérias e a feminina só um pouquinho, que o xixi pega ao 

sair pela vagina. (Considerando uma pessoa bem saudável). 

FONTES: Estudos do professor Charles Gerba, microbiologista da Universidade do Arizona (EUA) e pesquisa do Hygiene Council, nos EUA (dados 
sobre concentração bacteriana); pesquisa da Universidade de Kingston, em Londres (concentração de ácaros)  

12) De onde vem os micróbios mais encontrados no vaso sanitário? 

13) Quais os riscos associados a escova de dente? 

14) Como você pode contribuir para evitar riscos biológicos no banheiro? 

15) Não vai adiantar manter os locais limpos se não mantiver sua higiene pessoal. Quais os cuidados de higiene 

pessoal você acha que precisam reforçar agora com a pandemia? 

16) Você teve dificuldade em alguma questão? Se sim, descreva sua dificuldade. 

 Glossário de "micróbios" (na ordem que aparecem no texto). Faça seu glossário de outras 

palavras no caderno. 

 𝙑𝙞 ́𝙧𝙪𝙨 𝙙𝙖 𝙞𝙣𝙛𝙡𝙪𝙚𝙣𝙯𝙖: é o vírus da gripe (possui muitas semelhanças com o Corona vírus). A gripe ataca os 

 pulmões, o nariz e a garganta. Crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou 

imunidade baixa correm alto risco. 

 �́�𝙘𝙖𝙧𝙤𝙨: Os ácaros são aracnídeos pertencentes à subclasse Acari. Os ácaros que vivem em poeira 

domiciliar são os principais responsáveis por danos à saúde dos seres humanos, uma vez que podem 

provocar reações alérgicas em pessoas que possuem problemas respiratórios, tais como asma e rinite. 

 𝙀𝙨𝙘𝙝𝙚𝙧𝙞𝙘𝙝𝙞𝙖 𝙘𝙤𝙡𝙞: é uma bactéria comum que em um indivíduo saudável, que se alimenta bem e tem hábitos 

de higiene, pode não causar nenhum mal. Dentre as patologias causadas por algumas, podemos destacar 

diarreias de várias intensidades, podendo levar até mesmo à morte. 

 𝙎𝙖𝙡𝙢𝙤𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧𝙞𝙩𝙞𝙙𝙞𝙨: é uma das várias bactérias do gênero Salmonella. Essas bactérias podem causar 

doenças  

 tanto no homem quanto em outros animais, sendo as principais causadoras de infecções alimentares. 

Geralmente as contaminações por Salmonella apresentam alguns sintomas em comum, como febre, 

diarreia e vômito. No entanto, esses sintomas podem variar em gravidade, dependendo do estado de saúde 

do paciente, bem como do tipo de infecção. 

 𝙎𝙩𝙧𝙚𝙥𝙩𝙤𝙘𝙤𝙘𝙘𝙪𝙨 𝙢𝙪𝙩𝙖𝙣𝙨: bactéria causadoras da cárie. A lesão da cárie ocorre com a ação do ácido 

produzido pelo metabolismo de algumas bactérias, em especial, a Streptococus mutans, que fermentam os 

carboidratos   (açúcares) ingeridos pelo indivíduo. 

 𝘾𝙖𝙣𝙙𝙞𝙙𝙖 𝙖𝙡𝙗𝙞𝙘𝙖𝙣𝙨: Candida albicans é um fungo presente naturalmente no organismo sem causar infecção 

ou sintomas. Normalmente a Candida albicans pode ser encontrada em várias partes do corpo do homem 

ou da  mulher, sendo mais frequente na mucosa vaginal de mulheres, cavidade oral, trato gastrointestinal e 

urinário. Pode proliferar e originar sintomas de acordo com o local em que é encontrada, podendo haver o 
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aparecimento de    placas brancas na boca, garganta e língua, dor e ardor ao urinar e corrimento branco e 

espesso, por exemplo. 
Fontes de pesquisa: 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/os-22-locais-da-casa-mais-infectados-com-bacterias-e-fungos/ h ttp://bioemfoco.com.br/noticia/semelhancas-

e-diferencas-entre-covid-19-e-influenza/ h ttp://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_biologicos.html h ttps://www.tuasaude.com/candida-
albicans/ h ttps://www.biologianet.com/ 

 

 

Bola de Meia, Bola de Gude 

 

Responda no seu caderno: 

1) Você tem amigos? Como é a sua relação com eles? Vocês se ajudam 

de alguma maneira? 

2) O que você considera ser importante em uma relação de amizade? 

3) Você acha que só é possível ser amigo de outras pessoas ou é possível ser, você mesmo, o seu próprio 

amigo?  

4) Bola de meia, Bola de Gude é uma canção de Milton Nascimento e Fernando Brant. Leia a letra dessa 

canção tentando imaginar como é o seu ritmo. Caso já conheça essa música, tente imaginar se ela poderia 

ter um ritmo diferente. 

Bola de Meia, Bola de Gude 

                                Milton Nascimento e Fernando Brant 

Há um menino 

há um moleque 

morando sempre no meu coração 

toda vez que o adulto balança 

ele vem pra me dar a mão 

 

Há um passado 

no meu presente 

um sol bem quente lá no meu quintal 

toda vez que a bruxa me assombra 

o menino me dá a mão 

 

E me fala de coisas bonitas 

que eu acredito que não deixarão de existir 

amizade, palavra, respeito, caráter, bondade,  

alegria e amor. 

 

15/12             Língua Portuguesa– Profª Layssa 

 
Referência: Atividade de Lorraine Magalhães, modificada pela equipe do Projeto Redigir FALE/UFMG. Adaptação feita pela 

professora Layssa Aguiar para aplicação com os alunos na programação do Gracy Play. 

 

Habilidades: 

 Desenvolver a percepção musical, assim como habilidades de interpretação de textos poéticos, por meio do trabalho com a 

música “Bola de meia, bola de gude”, de Milton Nascimento e Fernando Brant. 

 Adicionar sentidos possíveis a partir da leitura e interpretação do videoclipe da mesma canção; 

 Refletir sobre o conceito de amizade e de valores positivos para se viver em sociedade. 

Pois não posso, não devo, não quero 

viver como toda essa gente insiste em viver 

E não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa normal 

 

Bola de meia 

bola de gude 

o solidário não quer solidão 

toda vez que a tristeza me alcança 

o menino me dá a mão 

 

Há um menino 

há um moleque 

morando sempre no meu coração 

toda vez que o adulto fraqueja 

ele vem pra me dar a mão. 

Disponível em http://www.miltonnascimento.com.br/letras.php> Acesso em 20/10/2020. 

 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_biologicos.html
http://www.tuasaude.com/candida-albicans/
http://www.tuasaude.com/candida-albicans/
http://www.biologianet.com/
http://www.miltonnascimento.com.br/letras.php
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 Agora assista a esse videoclipe da música, ouvindo com atenção a canção, disponível no link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=G9RS2BkbqHw> 

 

Responda às questões seguintes. 

 

1) Como foi a experiência de ler a letra da música antes de ouvi-la? Como foi o ritmo que você imaginou? Ele 

correspondeu ao da canção? Pode-se dizer que é uma música alegre ou triste?  

 

2)  a) Quem fala nessa canção é uma criança ou um adulto? Qual é a relação dessa voz com o menino/moleque 

que mora dentro de seu coração? Comprove a sua resposta com versos da música. 

b) Como é possível um menino/moleque morar dentro do coração de alguém? Quem pode ser o 

menino/moleque que mora dentro do coração do eu lírico? 

 

3) O que pode significar haver “um passado/no meu presente”? Como uma “bruxa” pode se relacionar a isso? 

 

4) O eu lírico preserva os seguintes valores “amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor”.  

a) Você sabe o que significa a expressão “ter palavra”? Será que essa atitude é tão valorizada nos dias atuais 

quanto era antigamente? Por que você acha isso? 

b) Você acredita, como ele, que eles nunca deixarão de existir? Por quê? 

c) Você tiraria ou acrescentaria algum valor a esses? 

 

5) O eu lírico não quer viver como “toda essa gente insiste em viver”. Como você acha que pode ser o modo 

de vida dessas pessoas? Transcreva versos da música para responder essa questão. 

 

6) Os versos “bola de meia / bola de gude” dão nome à essa canção. Você conhece esses objetos? Já brincou 

com eles? Comente sua relação ou experiência com essas brincadeiras. 

 

7) Você havia pensado que a relação cantada na música poderia ser entre parentes? Você tem ou gostaria de 

ter algum parente que seja/fosse seu grande amigo? Caso tenha, a sua experiência com ele se assemelha à 

mostrada no videoclipe? Caso não tenha, gostaria que fosse dessa maneira? 

 

 (Opcional) Agora você vai produzir um depoimento para uma grande amiga ou amigo seu, pensando nas 

melhores recordações que você guarda de momentos que passaram juntos. É uma pessoa que você deseja 

preservar em sua vida? Quais são os valores mais importantes presentes na amizade de vocês? Depois de 

pronto, divulgue o seu depoimento em alguma rede social do seu amigo. Será que ele vai gostar? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G9RS2BkbqHw
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1) Todo país possui uma população economicamente ativa (PEA) e uma população economicamente inativa 

(PEI). A PEA corresponde às pessoas que trabalham e possuem vínculo empregatício ou que estão procurando 

trabalho. Já a PEI refere- se às pessoas que se encontram inseridas no mercado informal, os desempregados 

a mais de um ano, aposentados, donas de casa e os jovens (crianças e adolescentes com idades impróprias 

para o trabalho). 

 Em sua opinião a maioria dos brasileiros fazem parte da PEA ou da PEI? Quem "sustenta" a PEI?  

 

2) Em relação à população economicamente ativa (PEA), existe uma divisão segundo os setores de atividades, 

ou seja, cada trabalhador atua em um determinado setor da economia. Desse modo, essa população está 

distribuída em três setores da atividade econômica, são eles: setor primário, setor secundário e setor terciário. 

 Cite os três setores da atividade econômica.  

 

3) O setor primário abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a agricultura, a pecuária e o 

extrativismo mineral, extrativismo animal e extrativismo vegetal), que estão relacionados à exploração dos 

recursos naturais e à produção de matéria-prima. 

 Anote as 6 atividades produtivas que fazem parte do setor primário.  

4) O setor secundário integra atividades voltadas para a indústria. A indústria é responsável 

pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima em bens de consumo e produtos 

industrializados que serão comercializados. 

 Qual é a atividade econômica responsável pela produção de bens e produtos que pertence ao 

setor secundário? 

TEXTO REFERÊNCIA PARA RESPONDER AS QUESTÕES 5, 6 e 7 

O setor terciário representa as atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. Dentre elas podemos 

citar: comércio (compra e venda de diversos tipos de mercadorias) e prestação de serviços (serviços públicos, 

transportes, financeiras, bares, restaurantes, escolas, lojas, cinema, shoppings, hotéis, posto de gasolina, 

atividades turísticas, seguradora profissionais liberais, como advogados, professores, engenheiros dentre 

outros). Esse setor de atividade é o que mais cresceu nos últimos anos, especialmente em países 

desenvolvidos e emergentes (Brasil) onde a população rural é cada vez mais reduzida, diante desse fato a 

grande maioria da população economicamente ativa (PEA) se concentra no setor secundário e, principalmente, 

terciário nestes países. 

 

5) Cite 5 prestações de serviços que fazem parte do setor terciário da economia.  

 

6) Onde existem mais atividades do setor terciário, na cidade ou no campo?  

 

7) A maioria dos brasileiros ou das pessoas que você conhece trabalho em qual dos três setores da economia, 

primário, secundário ou terciário?  

 

16/12             Geografia – Profº  Rinaldo 
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Sabendo-se que AGRICULTURA (cultivo de plantas para obter alimentos), PECUÁRIA (criação de animais) e 

EXTRATIVISMO (retirar animal ou vegetal ou mineral da natureza) são atividades primárias. Sabendo-se ainda 

que INDÚSTRIA pertence ao setor secundário, COMÉRCIO e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ao setor terciário. 

 

 As questões de 8 a 15 são de múltipla escolha. Você só pode assinalar uma opção para cada questão.  

 

8) A qual setor refere-se a imagem? 

 

(   ) Primário  

(   ) Secundário 

(   ) Terciário 

  

 

9) A qual setor se refere a imagem? 

      (   ) Primário   (   ) Secundário   (   )Terciário 

11) A qual setor se refere a imagem? 

(   ) Primário  

(   ) Secundário 

(   ) Terciário 

12) A qual atividade do setor terciário refere-se a imagem?  
 

(   ) Comércio 

(   ) Prestação de serviços  

(   ) Extrativismo 

10) A qual setor se refere a imagem? 

 

 

 

 

 

      (   ) Primário   (   ) Secundário   (   )Terciário 
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13)  A imagem refere-se a qual atividade do  

setor primário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Extrativismo animal 

(   )  Extrativismo mineral  

(   ) Extrativismo vegetal 

15) A imagem refere-se a qual atividade do setor 

primário? 

 

(   ) Extrativismo animal 

(   )  Extrativismo mineral  

(   ) Extrativismo vegetal 

 

 

 Assista, se possível, aos vídeos abaixo para fazer uma revisão desses conteúdos: 

 MÚLTIPLOS E DIVIDORES DE UM NÚMERO NATURAL:  

https://www.youtube.com/watch?v=MVxkuFoRSgc&feature=youtu.be 

 

 REGRAS DA DIVISIBILIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=nrko3YOI924&feature=youtu.be 

 

1) Coloque C se for CORRETO e se estiver ERRADO: 

a) 958 é múltiplo de 3   (   )   b) 55 é múltiplo de 8     (   ) 

c) 70 é múltiplo de 2     (   )   d) 25 é múltiplo de 5     (   ) 

 

2) Escreva o que se pede abaixo, separando os números com vírgula: 

a) Os 5 primeiros múltiplos de 10.......... 

b) Os 5 primeiros múltiplos de 18.......... 

c) Os 5 primeiros múltiplos de 45.......... 

d) Os 5 primeiros múltiplos de 50.......... 

 

14) A imagem refere-se a qual atividade do 

setor primário? 

 

(   ) Extrativismo animal 

(   )  Extrativismo mineral  

(   ) Extrativismo vegetal 

 

17/12           Matemática – 6º ano - Profªs Magna e Terezinha 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVxkuFoRSgc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nrko3YOI924&feature=youtu.be
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3) Quando possível, complete o espaço entre parênteses com números naturais. 

a) 5 x (     ) = 20  b) (     ) x 3 = 18   c) 4 x (     ) = 10 

d) (     ) ÷ 2 = 8  e) 3 ÷ (     ) = 4   f) (     ) ÷ 3 = 4  

 

4) Escreva as seguintes sequências, sendo M(múltiplos) e D ( divisores): 

a) M(14) =    b) M(23) =    c) M(40) = 

 

d) D(40) =    e) D(16)=  

 

5) Responda:  

a) O número 154 pertence à sequência dos múltiplos de 16? Por quê?  

b) O número 154 pertence à sequência dos múltiplos de 22? Por quê?  

c) 154 é múltiplo comum de 16 e 22? Justifique sua resposta. 

 

6) Em um jogo para duas ou mais pessoas são distribuídas igualmente entre os participantes 24 fichas 

vermelhas e 40 fichas amarelas; nenhuma ficha pode sobrar.  

a) Esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Por quê?  

b) Esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? Por quê?  

c) Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo?  

 

7) No início do ano, uma papelaria vai realizar uma grande promoção para vender 3180 cadernos que estão no 

estoque. O gerente pretende fazer pacotes com a mesma quantidade de cadernos sem que sobrem cadernos. 

 É possível que cada pacote contenha: 

a)  2 cadernos?   b) 3 cadernos?  c)  4 cadernos   d) 5 cadernos? 

e)  6 cadernos?   f)  7 cadernos?  g)  9 cadernos?  h) 10 cadernos?  

 

8) Classifique em Verdadeiro ( V) ou falso ( F): 

(  ) 30 é divisível por 6               (  ) 70 é divisível por 23 

(  ) 16 é divisível por 3               (  ) 64 é divisível por 16  

(  ) 168 é múltiplo de 4               (  ) 2.079 é múltiplo de 3  

(  ) 672 é múltiplo de 10             (  ) 2.640 é múltiplo de 21  

 

9) Marque com um X a opção correta. 

 

a) Qual dos números abaixo é múltiplo de 12 e divisível por 5? 

(  ) 204                    (  ) 180                    (  ) 190 

 

b) Qual dos números abaixo é divisível por 3 e não é múltiplo de 4? 

(  ) 372                    (  ) 328                    (  ) 354 
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10) Considere os números a seguir: 6.930   24.000   680   4.032   72.042   6.664 

 

Descubra quais são divisíveis por: 

 

a) 2 ______________________   b) 5__________________________   c) 10______________________ 

 

11) Responda. 

 

a) Qual é o maior número natural com dois algarismos que é divisível por 2 e por 3? 

b) Qual é o menor número natural de três algarismos que é divisível tanto por 3 quanto por 4?  

 

12) DESAFIO 

 

a) Considere o número 313131A, onde A representa o algarismo das unidades. Se esse número é divisível 

por 4, então qual é o maior valor que A pode assumir? 

b) Seja o número 51b8. Quais algarismos podemos colocar no lugar da letra b para que o número seja 

divisível por 3? 

c) Seja o número 3s76. Qual algarismo podemos colocar no lugar da letra s para que o número seja divisível 

por 9? 

 
 

  

                                                                                    Atividade 

1) Dona Vera sempre faz duas compras no armazém “Bom e Barato”. Seu José, dono do armazém, marca tudo 

em um caderno. Ele marcou os créditos com o sinal de + e as dívidas com o sinal de -. 

Observe o que aconteceu em certo mês e registre o modo como seu José fez suas anotações. 

a) Dona Vera fez uma compra de R$ 18,00 e não pagou. ______________________________ 

b) Ela fez uma compra de R$ 10,00 e também não pagou. _____________________________ 

c) Ela foi ao armazém e pagou R$ 20,00 ao seu José. ________________________________ 

d) Dona Vera tem crédito ou dívida com seu José ? De que valor ? ______________________ 

 

2) Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo R$ 52,00 na farmácia, R$ 17,00 

na padaria e R$ 25,00 para seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação ? Qual 

seria o total de sua dívida ? 

17/12             Matemática – 7º ano - Profª Juliana 

 
Oi queridos alunos, nessa semana iremos resolver alguns 

problemas envolvendo adição de números inteiros.  

Você pode resolver essa atividade no formulário pelo link :  

https://forms.gle/xGhxWTTNVq2pjFTG7  ou pelo QR Code ao 

lado. 

Caso não consiga acessar o formulário, faça as atividades 

abaixo no caderno. 

                                             Juliana 

 

https://forms.gle/xGhxWTTNVq2pjFTG7
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3) Um contador de uma empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes 

durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem ( créditos ou 

arrecadações ) e os valores que a empresa deve pagar ( débitos). A diferença entre o crédito e o débito informa 

o saldo da conta. Se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos e, caso seja negativo, terá mais débitos. 

Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda: 

a) No início do dia, o saldo era de RS 8.500,00 e passou a ser de  - R$ 2.300,00. De quanto foi o débito que 

causou esta alteração no saldo  

b) Na segunda movimentação, o saldo era de – R$ 2.300,00 e passou a ser de – R$ 4.250,00. Houve um 

depósito ou uma retirada? De quanto?  

c) Depois o saldo passou a ser de R$ 1.100,00. Dessa vez,houve depósito ou retiradda? De quanto?  

 

4) Lúcia tem R$ 508,00 em sua conta corrente. Indique seu novo saldo, com números positivos ou negativos 

com as ações realizadas uma após a outra: 

a)  Retirou R$ 86,00.  _________________________________ 

b) Retirou R$ 158,00. _________________________________ 

c) Depositou R$ 55,00. ________________________________ 

d) Retirou R$ 450,00 . ________________________________ 

 

5) Um mergulhado encontra-se a – 18 metros de altitude, em relção 

ao nível do mar. Represente as situações seguintes usando a adição 

de números inteiros. 

 a) Se ele subir 9 metros, a que altitude ele estará? 

b) Se ele descer 9 metros , a que altitude ele estará ?  

 

6) Helena é dona de casa e cuida do orçamento doméstico melhor que ninguém. Ela faz um gráfico no qual 

coloca mês a mês a diferença entre o dinheiro que entra e o que sai. A variação em reais, ou seja, é o dinheiro 

economizado ( saldo positivo) ou o gasto a mais ( saldo negativo). 

O gráfico  refere-se ao segundo semestre do ano de 

2019. 

 

a) Em quais meses o saldo foi positivo ? 

b) Em quais meses o saldo foi negativo ? 

c) Ao fim do semestre o orçamento total foi positivo 

ou negativo ? De quanto ? 

Cálculos :   
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7) Em um dia de folga, Paulo  aproveitou para resolver algumas coisas pendentes. Saiu cedo, de casa , foi até 

a igreja, assitiu a missa, em seguida levou seu filho ao hospital para tomar vacinas e depois o levou para a 

escola. Com base na marcação, em metros, da  reta numérica onde estão localizadas os locais por onde Paulo 

passou, calcule quantos metros ele caminhou até chegar na escola. 

 

 

 

 

 

 

8) Lorrane resolveu juntar suas economia em um confrinho. A tabela abaixo mostra a movimentação feita por 

Lorrane, durante o primeiro mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nas informações na tabela , calcule quanto Lorraine conseguiu juntar até o fim desse mês. 

 

Referências bibliográficas : 
Mori, Iracema- Matemática; ideias e desafios, 7° ano/ Iracema Mori, Dulce Satiko- Saraiva 2015 

https://educacaodigital.itaborai.rj.gov.br/lms/mod/assign/view.php?id=8498 
http://www.multirio.rj.gov.br/media/PDF/pdf_4875.pdf 
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Exemplo1)  Oito alunos do 8º ano participaram de uma competição de dança na escola e para cada um, foi 

atribuída uma nota. As notas atribuídas, foram: 

Somando todos os valores, temos:   2,0 + 3,5 + 1,0 + 2,5 + 9,0 + 3,0 + 1,0 + 10,0 = 32,0 

Agora, se todos os alunos tivessem tido a mesma nota 

atribuída, qual seria essa nota  para que a soma de todas as 

notas não mudasse, ou seja, continuasse 32,0? 

 São oito alunos, então:  32,0 / 8 = 4,0 

Assim, se todos os alunos tivessem mesma nota seria 4,0. 

4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 = 32,0 

Assim:  

 

 

 

Exemplo 2) Em uma empresa existem cinco faixas salariais divididas de acordo com 

a tabela ao lado. Determine a média de salários da empresa.  

 Soma de todos os salários: 1500 + 1200 + 1000 + 800 + 500 = 5000 

Média = soma / quantidade de valores somados 

Média = 5000 / 5 = 1000 

Assim, se todos os grupos tivessem mesmo salário para manter a soma R$ 5000,00 

o salário seria R$ 1000,00, ou seja, a média salarial da empresa é de R$ 1.000,00. 

 

➔ Assista, se possível,  ao vídeo “Média aritmética simples para dados brutos - Prof: Edna Mendes” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=86WmTlikpaY 

 

ATIVIDADES 

Exercício 1) Carlos obteve as seguintes notas em Matemática durante os quatro bimestres de um ano. 

Qual é a nota que Carlos deveria tirar em cada bimestre para que a soma anual não se alterasse? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=86WmTlikpaY
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Exercício 2) As temperaturas máximas na cidade de Goiânia foram medidas e anotadas durante uma semana 

do mês de junho conforme a lista seguinte: 

Qual é o valor da média das temperaturas máximas da cidade de Goiânia, nessa 

semana de junho? 

 

 

 

Exemplo 3: Um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se 

juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? 

 

 

 

Antes:  Soma das idades: 10 +13 + 15 +17 = 55   

             Média = 55 / 4 = 13,75 

Depois: Soma das idades: 10 +13 + 15 +17 + 12 = 67 

     Média = 67 / 5 = 13,4 

A média de idade do grupo diminuirá se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo. 

 

Exercício 3) Calcular a média aritmética entre os números 3, 4, 6, 9 e 13. 

 

Exercício 4) Ana, Bia e Léo fizeram um curso e tiveram suas notas registradas no quadro ao lado. 

a) Complete a tabela com a média das notas de cada um deles. 

b) Qual deles se saiu melhor no curso? 

 

 

 

 

Exercício 5) O salário-hora de cinco funcionários de uma companhia, são apresentados na tabela ao lado: 

Determine a média dos salários-hora desses funcionários. 
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Exercício 6) Quinze amigos foram praticar tiro ao alvo. Cada um deu 4 tiros e na tabela foi registrado o 

resultado. 

 

 

 

 

 

Se listarmos os números de acertos, teremos: 0,1,1,1,1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,4. 

a) Quantos acertos os amigos tiveram juntos? 

b) Quantos acertos cada um teria que ter para que a soma não se alterasse, de forma que todos acertassem o 

mesmo número de vezes? 

Referências: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/media-aritmetica.htm 
  https://escolakids.uol.com.br/matematica/media-aritmetica.htm 

https://www.todamateria.com.br/estatistica-exercicios/ 

Leia o texto, copie as perguntas e responda no caderno 

Nelly, the Nurse 

This is Nelly.  She’s a nurse.  She’s tall and thin.  She works at the hospital.  She looks after sick people. 

She gets up at six o’clock in the morning.  She takes a shower and puts on her clothes.  Then she eats breakfast 

at half past six.  At seven o’clock, she drives her car to the hospital. 

Nelly starts work at eight o’clock.  She cleans the rooms in the hospital.  Then, she helps the doctors.  At twelve 

o’clock, she has lunch.  She goes home at five o’clock. 

At home, she takes a shower and she cooks dinner.  She has dinner at half past six in the evening.  Then, she 

watches TV.  At ten o’clock, she goes to bed. 

 

ANSWER THE QUESTIONS ABOUT NELLY 

1.  What’s her name?  

2.  What is she?  

3.  Where does she work?  

4.  Is she fat?  

5.  Can she drive a car? 

6.  Does she get up at six o’clock?   

7.  Does she eat breakfast at seven o’clock? 

8.  Does she cook dinner at the hospital?  

9.  Does she help the doctors?  
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10. Does she go to bed at night?   

11.  What time does she have lunch?  

12.  What time does she have dinner?  

13.  What time does she go to bed?  

Source: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/l 


