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Semana 15 – 20/07 a 24/07/2020 

ATENÇÃO! 

Caros alunos e alunas  

 

Na Semana 13 (06 a 10/07/2020), foram publicadas uma Atividade Avaliativa e uma 

Autoavaliação. Tratam-se de dois instrumentos para avaliação que serão somados com o trabalho 

presencial realizado no início do ano letivo e entrega das respostas das outras Atividades on Line 

publicadas no Portal da Prefeitura durante o período de distanciamento. 

 

A ENTREGA DA ATIVIDADE AVALIATIVA (SEMANA 13), AUTOAVALIAÇÃO E DEMAIS 

ATIVIDADES ON LINE SERÁ NO PERÍODO DE 08 A 23/07/2020 NA ESCOLA (DIA 22/07 A 

ESCOLA ESTARÁ FECHADA PARA DEDETIZAÇÃO). 

 

No período de 08 a 22/07/2020, vocês deverão entregar na escola, das 8h00 às 15h00: 

 

 A Atividade Avaliativa publicada na Semana 13 (06 a 10/07/2020); 

 A Autoavaliação do aluno impressa e preenchida;  

 Atividades on Line das semanas anteriores respondidas. 

 

Além destes três instrumentos, também serão consideradas para avaliação as participações 

em interações com os professores ocorridas: nas aulas presenciais do início do ano letivo, nos 

grupos de WhatsApp, no Google Classroom e por E-mail. 

 

 Fiquem atentos ao prazo!  

 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (11) 4091-3029. 

 

Bons estudos! 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Os diários são registros dos acontecimentos cotidianos a partir de uma visão pessoal, por 

esse motivo, se caracteriza pelo caráter intimista e confidente. Porém, faz parte do grupo de 

gêneros da ordem do relatar, que pertencem ao domínio social da memorização e documentação 

das experiências humanas, situando-as no tempo, dentro de um contexto histórico. Objetivos: 

Compreender o gênero textual diário, identificando sua estrutura e finalidade. Produzir uma página 

do diário, levando em conta as características do gênero. 

 

Atividades: Leiam as características e estruturas do diário e, ao final, faça a atividade (produção 

de um diário). 

 

Gênero Textual:  Diário 

  

O Diário é um gênero textual em que predomina a subjetividade, ou seja, ele é pessoal e a 

pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do 

cotidiano. Com a expansão da internet o diário manuscrito tem sido pouco explorado, porém, muitas 

pessoas ainda preferem produzir seus textos com papel e caneta. 

Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários uma vez que muitos possuem 

as mesmas características e, por isso, são chamados de “Diários Virtuais”. 

Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que 

relatam experiências sobre determinado passeio e os diários de ficção que se trata de uma obra 

literária com o formato de anotações pessoais, na qual o (a) autor (a) registra suas emoções e 

vivências cotidianas. 

Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que 

revelam uma época, por exemplo, o famoso “Diário de Anne Frank” em que a autora adolescente 

e judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda, durante o período do 

holocausto (2ª Guerra Mundial). 
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Os diários antes da internet 

Antes da expansão da era da informática, além dos textos no diário, podiam incluir também 

fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Os diários eram produzidos para serem lidos somente 

pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns 

tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. 

Eram também chamados de "agenda", sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e 

o papel. A palavra “diário” (do latim diarium) está relacionada com o termo “dia” e pode ser 

considerado uma autobiografia. 

A linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada e familiar 

com expressões populares e gírias, que marcavam a oralidade dos textos haja vista seu número 

reduzido de leitores. 

Quanto a isso, os blogs que atualmente correspondem a uma evolução dos diários, podem 

ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada, no entanto, dependendo do número de 

leitores e o público alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. 

Características do Diário 

As principais características dos diários são: 

·         Relatos pessoais 

·         Histórias verídicas 

·         Registro de acontecimentos 

·         Escritos em primeira pessoa 

·         Registros em ordem cronológica 

·         Caráter intimista e confidente 

·         Subjetividade e espontaneidade 

·         Escrita confessional 

·         Vocabulário simples 

·         Presença de vocativo 

·         Linguagem informal 

·         Textos assinados 
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Estrutura Textual: Como Fazer um Diário? 

Embora não apresentem uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados 

da seguinte maneira: 

· Data e Local: são indicadas no início do texto o local e a data em que foi escrito, como 

numa carta. 

· Vocativo: Geralmente é incluído no começo do texto como: “querido diário”, “querido amigo 

diário”. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse 

um amigo íntimo. 

· Corpo de Texto: onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do autor. 

· Assinatura: normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparecem 

o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida: “boa 

noite”, “abraços”, “até amanhã”. 

  

Exemplo de diário: 

“Domingo, 14 de junho de 1942. 

Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesma, no meio dos 

meus outros presentes de aniversário. (Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu 

não contava.) 

Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às seis horas, o que não é de espantar; afinal, era meu 

aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora; por isso, tive de controlar a minha 

curiosidade até quinze para as sete. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, 

onde Moortie (a gata) me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas.! 

(O Diário de Anne Frank) 

Disponível em: https://www.estudopratico.com.br/o-genero-textual-diario/ 

 

Atividade (Produção de texto) 

De acordo com as características dos diários pessoais, produza um texto seguindo o modelo 

de estrutura exposto acima. 

Escolha um tema que ache relevante, por exemplo, um acontecimento marcante, o primeiro 

dia de aula, a morte de uma pessoa querida, um dia na quarentena, uma conquista, dentre outros. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Atenção: Essa atividade deve ser entregue numa folha avulsa. Pode ser do caderno. 

Coloque seu nome. 

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Contextualização: Informações sobre a COVID-19 por meio de situação problema e leitura gráfica. 

Objetivo: Interpretação e raciocínio lógico envolvendo Adição, Subtração e Multiplicação. 

 

Atividade: Resolver no caderno. 

 

1- Problemas: 

 

 O gráfico da figura abaixo mostra na linha horizontal a quantidade de dias do coronavírus e 

na linha vertical mostra a quantidade de óbitos (mortes) pelo coronavírus nos últimos 80 dias no 

Brasil. Este gráfico mostra a média de óbitos diária quando alcança a quantidade de dias da linha 

horizontal. 

 

Exemplo: Em 10 dias de pandemia do coronavírus no Brasil a quantidade de óbitos foi em média 

22,1 pessoas por dia. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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a) Qual foi a quantidade de óbitos por dia no quinquagésimo (50º) dia de pandemia no Brasil, ou 

seja, em 50 dias de pandemia quantas pessoas morreram em média por dia? 

 

b) Em 80 dias de pandemia quantas pessoas em média morreram por dia? 

 

 

c) A média de 815,7 óbitos por dia é atingida em quantos dias de pandemia no Brasil? 

 

 

d) Qual é a diferença (conta de menos) de óbitos em média por dia que ocorreram entre o 

sexagésimo (60º) dia e o quadragésimo (40º) dia? 
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* Quando ouvirem que o gráfico chegou em um platô horizontal significa de maneira simplificada 

que os “números não sobem e também não descem”. 

 

e) Os governantes do Brasil resolveram reabrir de forma gradual o comércio, academias de 

ginástica, salões de beleza entre outras atividades, justamente no momento em que o gráfico da 

média diária de mortes encontra-se em um platô horizontal máximo de óbitos. Em quais dias esse 

platô horizontal está acontecendo no nosso gráfico? 

 

 

2 – Monte as contas em seu caderno e as resolva: 

 

a) 12320 + 7890 = 

b) 986 + 12343 = 

c) 7685 + 1280 = 

d) 2978 – 1470 = 

e) 12720 – 11987 = 

f) 6543 – 1788 = 

g) 1203 X 9 = 

h) 4402 X 5 = 

i) 86003 X 8 = 
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HISTÓRIA - Prof. Lindinalva 

 

Nestas atividades vamos compreender as relações dos seres humanos com a natureza e 

dos seres humanos entre si, no período e analisar a diversidade dos grupos pré-históricos e o 

processo de convivência e aprendizado entre grupos humanos distintos. Objetivo: Identificar as 

principais características da vida humana no paleolítico e analisar o conceito de nomadismo. 

 

Atividade: ler com atenção, realizar a atividade proposta no seu caderno, só responder. 

 

Paleolítico ou Período da Pedra Lascada 

 

http://www.portalprehistoria.com/2016/02/paleolitico.html 

 

Se estendeu da origem do homem até aproximadamente 10.000 a.C., isto é, por cerca de 

três milhões de anos. A sociedade paleolítica caracterizou-se pela busca de subsistência, ou seja, 

o homem procurava tudo o que era necessário para sustentar a vida por meio da caça, da pesca, 

da coleta de frutos, sementes e raízes, e da confecção e utilização de objetos de pedra lascada, 

ossos e dentes de animais. Por isso, o Período Paleolítico é também chamado de Idade da Pedra 

Lascada. 

 

 Nomadismo  

Os homens deste período eram nômades, ou seja, se deslocavam constantemente de um 

local para outro em busca de água e alimentos. Como precisavam deixar o local constantemente, 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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buscavam moradias provisórias como, por exemplo, cavernas e vãos entre rochas. Também 

habitavam provisoriamente em pequenas choupanas, fabricadas com galhos de árvores e cobertas 

com folhas. Porém, estas habitações eram bem rudimentares e eram usadas por um curto período 

de tempo. 

Nessas sociedades, os homens e as mulheres viviam em bandos, dividindo o espaço e as 

tarefas. Para se protegerem do frio, da chuva, e dos animais ferozes, buscavam abrigo nas 

cavernas ou reentrâncias de rochas, daí a denominação "homens das cavernas". 

Alguns estudiosos acreditam que eles tenham também construído tendas de pele ou 

cabanas. Uma conquista fundamental do homem paleolítico ocorreu há cerca de 500 mil anos: o 

uso do fogo. 

É possível que, a princípio, o fogo tenha sido obtido pela queda de raios. Mas, com o tempo, 

eles aprenderam a obter o fogo por meio do atrito de pedra ou de pedaços de madeira. Sem dúvida, 

o fogo foi muito útil para essas pessoas: protegia contra o frio; aquecia os alimentos e ajudava a 

espantar os animais. 

 

As marcas da presença humana do Período Paleolítico podem ser vistas até hoje em 

pinturas rupestres encontradas em cavernas como as de Altamira (Espanha), de Lascaux (França) 

e do município de São Raimundo Nonato, no Piauí (Brasil), entre vários outros lugares, nos quais 

esses seres humanos desenhavam cenas de seu cotidiano. Além dessas pinturas, eles produziam 

algumas peças de artesanato bastante rudimentares. Vestiam-se de peles e couros de animais que 

conseguiam abater com suas armas rudimentares. 

Fonte: Site sohistoria.com.br 

 

1) Qual foi a maior descoberta desse tempo? 

______________________________________________________________________________ 

 

2)    No Período Paleolítico os grupos humanos começaram a utilizar utensílios de chifres de animais 

ou de rochas para desenvolverem a caça e se protegerem de outros grupos nômades, formando 

objetos pontudos - ou lascas por isso essa era também era chamada de: 

  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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a) Idade da Pedra lascada. 

b) Idade da Pedra rodada. 

c) Idade da Pedra poida 

d) Idade da Pedra hominídea. 

 

3) Os seres humanos do Paleolítico eram nômades o que isso significa? 

________________________________________________________________________ 

 

4) Um dos aspectos mais notáveis da vida humana no período paleolítico foram a pintura nas 

cavernas. Este tipo de pintura mereceu inúmeros estudos acerca do significado dessa expressão 

artística 

a) Arte viva            b) Arte moderna              c) Arte rupestre               d) Arte gótica 

 

5) Qual das alternativas abaixo apresenta as principais características do período da Pré-História 

conhecido como Paleolítico? 

a) Os homens praticavam a agricultura e domesticavam animais. 

b) Os homens viviam em casas, organizadas em vilas, o poder ficava nas mãos de um chefe. 

c)  Viviam da agricultura e da caça, viviam em cavernas e produziam instrumentos de ferros, 

ossos, madeira e pedras lascadas. 

d) Os homens habitavam cavernas, viviam da caça de animais e coleta de vegetais, usavam 

instrumentos feitos com ossos e pedras lascadas. 

 

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Fontes de energia são opções energéticas com origens diversas. Dividem-se em fontes 

renováveis, como a energia solar, e fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis. Objetivo 

de conhecimento: Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físicos-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local 

e do mundo. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Fontes de energia no Brasil 

  

Cerca de 42% da produção da matriz energética brasileira é proveniente de fontes 

renováveis de energia, como uso de biomassa, etanol, recursos hídricos, energia solar e energia 

eólica. Sendo assim, a matriz energética brasileira é mais renovável que a matriz mundial, que se 

baseia, principalmente, no uso de combustíveis fósseis para produção de energia. Dessa forma, 

pode-se dizer que, se comparado aos outros países, o Brasil emite menos gases de efeito estufa. 

Existem, hoje, no Brasil, 536 usinas eólicas, nas quais funcionam cerca de 6,6 mil 

cataventos, número que coloca o Brasil como líder na América Latina nesse tipo de produção de 

energia. Contudo, a principal fonte de energia do Brasil ainda é proveniente das usinas hidrelétricas, 

que representam, aproximadamente, 64% do potencial elétrico do país. A produção de energia 

proveniente do uso de biomassa corresponde a cerca de 9,2% da matriz energética brasileira, já a 

eólica representa em torno de 8,5% da matriz. 

  

Distribuição de energia elétrica no Brasil 

A distribuição de energia elétrica no Brasil constitui-se de uma rede complexa de elementos 

que tem por finalidade conduzir a energia desde o local de sua produção até o lugar onde será 

consumida. Esse sistema conecta unidades geradoras, vias de transmissão e distribuição e 

consumidores finais da energia elétrica. 

Essa rede nem sempre foi integrada. No passado, antes do processo de industrialização 

intenso na região Sudeste do país, as linhas de transmissão e distribuição eram isoladas e visavam 

a atender as necessidades locais. Porém, a dimensão continental do Brasil, a urbanização, a 

industrialização e o aumento da demanda por energia elétrica em algumas regiões específicas, 

como no Sul e Sudeste, motivaram a integração do sistema de energia elétrica no país. Outro fator 

importante para essa necessidade de integração era que, em muitos casos, a produção de energia 

– em grande parte de origem hidrelétrica –, não estava localizada próximo dos locais de maior 

consumo, como os grandes centros urbanos e as regiões industriais. 

 

A distribuição de energia elétrica no Brasil envolve processos de produção, transmissão e 

distribuição até o consumidor final 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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As empresas distribuidoras de energia (públicas ou privadas) são responsáveis pela entrega 

de energia e, assim como acontece com o sistema de transmissão, a distribuição é constituída por 

fios condutores, transformadores e equipamentos de medição, controle e proteção das redes 

elétricas. O sistema de distribuição é muito mais amplo e ramificado que o de transmissão, pois 

tem por objetivo chegar aos domicílios e empresas de todos os consumidores finais. 

A composição das redes de distribuição possui linhas de alta, média e baixa tensão. A 

potência da energia distribuída e entregue pode ser dividida em: 

·         redes elétricas primárias - redes de distribuição de média tensão que, além do 

papel de distribuição, atendem a médias e grandes empresas e indústrias. 

·         redes elétricas secundárias - redes de distribuição de baixa tensão que atendem 

consumidores residenciais, pequenos estabelecimentos comerciais e iluminação pública. 

O Brasil possui hoje cerca de 80 milhões de Unidades Consumidoras (UC) (ponto de entrega 

de energia com medição individualizada e correspondente a um único consumidor). A maior parte 

das Unidades Consumidoras (85%) são residenciais, contudo, a indústria é responsável por 35% 

do consumo de energia elétrica no país. 

As redes de transmissão e distribuição de energia no Brasil seguiram a trajetória histórica 

do processo de urbanização e industrialização. Os maiores centros urbanos e as regiões industriais 

do país são os maiores consumidores de energia elétrica. Nesse sentido, a infraestrutura das redes 

de transmissão e distribuição foi direcionada para esses espaços. 

 

Por Amarolina Ribeiro, Graduada em Geografia (brasilescola.com.br) 

 

 

Correção – Semana 14 

1 – A – Petróleo, Carvão e gás natural. 

 

2 – Os combustíveis fósseis têm origem na decomposição de material orgânico, Os combustíveis 

fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no momento. 

  

  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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3 – A respeito dos combustíveis fósseis refere-se aos altos índices de poluição gerados por sua 

queima. Muitos estudiosos apontam que eles são os principais responsáveis pela intensificação do 

efeito estufa e pelo agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global. 

 

4 – Na energia nuclear – também chamada de energia atômica –, a produção de eletricidade ocorre 

por intermédio do aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. Nas 

usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio-235, um material 

altamente radioativo. 

   

5 – 

Vantagem: O uso dessa fonte de energia não libera gases de efeito estufa e não depende de fatores 

climáticos para viabilizar seu uso. 

  

Desvantagem: É uma energia cara em relação às outras fontes energéticas. Seu uso apresenta 

alto potencial de risco de acidentes nucleares. 

 

CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

A importância do desenvolvimento sustentável. Objetivos: compreender a interferência 

humana no meio ambiente.  

 

Tema: Meio ambiente e sustentabilidade 

 

Texto: A interferência humana no meio ambiente. 

 

    O ser humano também faz parte de cadeias alimentares.  Ele é um ser consumidor de outros 

seres vivos. Ao fazer parte da cadeia alimentar, os seres humanos também estabelecem relações 

com os outros seres do ambiente.  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-nuclear.htm
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    Os seres humanos podem retirar da natureza outros seres vivos em excesso.  Essa ação 

afeta diferentes teias alimentares, em ambientes distintos, e até pode levar à destruição e à extinção 

de espécies inteiras. 

    A construção de moradias na faixa litorânea vem comprometendo a vida dos seres vivos em 

seus ecossistemas.  A ocupação dessas terras para a construção de estradas, a instalação de 

complexos de indústria e de portos, a exploração de madeiras, os loteamentos para habitações de 

veraneio, além de atividades agrícolas, são responsáveis por alterações graves nesses ambientes.  

    Muitas vezes, o desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende 

diretamente do consumo abundante de energia e de recursos naturais. Esse tipo de 

desenvolvimento tende a ser insustentável porque provoca o esgotamento desses recursos, 

podendo levar a sua escassez.  Há outro tipo de desenvolvimento, conhecido como sustentável, 

que propõe práticas capazes de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as 

futuras gerações, isto é, não esgotando os recursos para o futuro.  

    Este modelo de desenvolvimento sustentável sugere a qualidade em vez de quantidade, 

com a redução do uso de matérias-primas e de produtos e com o aumento da reutilização e da 

reciclagem.  

    Há muitos projetos de hortas comunitárias de onde é possível extrair produtos para suprir 

várias famílias de forma sustentável, isto é, sem desperdício ou poluição do ambiente.  

 

Todos podemos ser sustentáveis 

   Você também pode colaborar para uma boa relação com os outros seres vivos e para um futuro 

melhor com pequenas ações no dia a dia. Veja alguns exemplos: 

A) Não desperdice alimentos, lembre-se de que muitos deles são provenientes de outros seres 

vivos.  

B) Não polua o ambiente, pois ele é a moradia de muitos seres vivos.  

C) Dê preferência para alimentos e produtos provenientes de produtores com certificações ou de 

comunidades extrativistas.  

D) Dê preferência para alimentos produzidos localmente e que sejam da mesma estação em 

vigência.  

Bibliografia: Caminhar e transformar. Ciências – EJA Autora: Kátia de Mello. Editora: FTD 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Atividades: após a leitura do texto, responda: 

 

1)  O que é desenvolvimento sustentável? 

 

2) O que é preciso para alcançar esse modelo de desenvolvimento?  

 

3)  Cite alguns exemplos de atitudes que mostram a preocupação com esse tipo de modelo de 

desenvolvimento.  

 

4) Cite alguns exemplos de atitudes que são responsáveis por alterações graves no meio ambiente.  

 

INGLÊS – Profa. Rosimere 

 

Nessa atividade, você vai continuar utilizando as palavras que usamos para mostrar coisas, 

objetos e pessoas, dando noção de distância entre os participantes do discurso, da conversa. 

Aproveitaremos, também, para aprender palavras que se referem a material escolar. 

 

Atividades: 

1- Responda de acordo com as figuras: (não se esqueça de que usamos is para o singular e are 

para o plural e que a / an não existem no plural.) 

Vocabulário que você vai usar no exercício: eraser: borracha; notebook: caderno; books: livros; 

ruler: régua;  colored pencils: lápis de cor.      Example: exemplo: 

  

What is this? O que é isso? 

Você pode responder de duas formas:    It is an eraser. / This is an eraser. (Isso é uma borracha.  

nas duas frases) 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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a) What is this? 

 

b)  What are these? 

 

c) What is that? 

 

  

  

d) What are those? 

 

2- Complete as frases usando THIS, THESE, THAT ou THOSE. Vocabulário do exercício: 

sharpener: apontador; pens: canetas; notebooks: cadernos; calculator: calculadora. 

a) __________ is my sharpener. (perto)            b) __________ are my pens. (longe) 

c) __________ are my notebooks. (longe)        d) __________ is my calculator. (perto) 

 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Nas semanas anteriores vocês criaram da própria cabeça o que estariam sentindo. Esta 

semana vamos olhar para o que as outras pessoas criaram e nos inspirar, e criar algo para fechar 

esse semestre. 

Pode ser uma música, poesia, fotografia, colagem, dança, interpretação de um texto próprio, 

imposição teatral, pintura, colagem, desenho, texto ilustrado. Escolha uma forma de se expressar 

e nos mostre. 

Fico aguardando sua obra de arte, seja criativo. 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Vamos usar um ou mais das quatro linguagens artística, que temos contato na escola: 

 Artes Visuais  

 Dança 

 Música 

 Teatro  

 

Qual a linguagem artística você acredita que tem mais haver com a sua pessoa e seus 

sentimentos, neste semestre? 

 

Para inspiração, vou sugerir links dos museus virtuais que se pode visitar sem sair de 

casa: 

https://tecnoblog.net/331627/10-museus-online-para-visitar-durante-a-quarentena-do-covid-19/  

 

Museus e obras de arte inspirados na covid-19: 

https://tab.uol.com.br/amp-stories/museu-covid/index.htm 

https://www.instagram.com/covidartmuseum/?utm_source=ig_embed 

https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/covid-art-museum-o-primeiro-museu-que-nasce-durante-a-

quarentena/ 

 

Vídeos: 

https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/artistas-inspiram-se-na-pandemia-de-covid-19-para-criar-

obras-de-arte/5ea498b20cf2a588342054fc 

 

Palavras-chave para busca na internet de inspiração: 

Obras de arte covid 19 

Obras de arte pandemias 

Obras de arte que retratam pandemias 

 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://tecnoblog.net/331627/10-museus-online-para-visitar-durante-a-quarentena-do-covid-19/
https://tab.uol.com.br/amp-stories/museu-covid/index.htm
https://www.instagram.com/covidartmuseum/?utm_source=ig_embed
https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/covid-art-museum-o-primeiro-museu-que-nasce-durante-a-quarentena/
https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/covid-art-museum-o-primeiro-museu-que-nasce-durante-a-quarentena/
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/artistas-inspiram-se-na-pandemia-de-covid-19-para-criar-obras-de-arte/5ea498b20cf2a588342054fc
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/artistas-inspiram-se-na-pandemia-de-covid-19-para-criar-obras-de-arte/5ea498b20cf2a588342054fc
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ATIVIDADES ADAPTADAS 

 

 

HISTÓRIA – Profª. LINDINALVA 

 

VAMOS CONHECER, ATRAVÉS DE REGISTROS ARQUEOLÓGICOS E NAS PINTURAS 

RUPESTRES ALGUMAS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE E DA CULTURA DA 

PRÉ-HISTÓRIA SUL-AMERICANA E BRASILEIRA. OBJETIVO: COMPREENDER ASPECTOS 

INICIAIS A RESPEITO DA ORIGEM DO HOMEM, IDENTIFICAR OS REGISTROS DE GRUPOS 

HUMANOS NA PRÉ-HISTÓRIA. 

 

ATIVIDADE: 

ORIENTAÇÕES AOS FAMILIARES: VOCÊS IRÃO ACESSAR O LINK QUE SEGUE ABAIXO, O 

ALUNO VAI ASSISTIR O VÍDEO E DEPOIS VAI REALIZAR A ATIVIDADE. 

 

5 MINUTOS DE HISTÓRIA – “Pré-História’’: 

  https://www.youtube.com/watch?v=drx_qlKVw6o&t=193s 

  https://www.youtube.com/watch?v=IlAekUdCzE0 

 

DEPOIS QUE O ALUNO ASSISTIR O VÍDEO ELE VAI REALIZAR AS ATIVIDADE PROPOSTAS. 

“ É NECESSÁRIO O FUNDAMENTAL QUE UM FAMILIAR O AUXILIE. 

OLHE AS FIGURAS E APONTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.youtube.com/watch?v=drx_qlKVw6o&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=drx_qlKVw6o&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=IlAekUdCzE0
https://www.youtube.com/watch?v=IlAekUdCzE0
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1)   QUAL DELAS MOSTRAM O PERÍODO DA PRÉ – HISTÓRIA. 

 

 

https://vanzolini.org.br/ 

 

FIGURA 1 

 

https://www.google.com.br/ 

 

FIGURA 2 

 

2) QUAIS INSTRUMENTOS OS HOMENS DESSE PERÍODO CONSTRUÍRAM? 

 

 

https://www.google.com.br/ 

 

FIGURA 1 

 

https://www.google.com.br/ 

 

FIGURA 2 

 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://vanzolini.org.br/
https://www.google.com.br/
https://www.google.com.br/
https://www.google.com.br/
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3) COMO ERA A MORADIA DOS HOMENS DESTA ÉPOCA? 

 

 

 

FIGURA 1 

 

 

FIGURA 2 

  

 

FIGURA 3 

https://www.google.com.br/ 

 

1) APONTE A PINTURA QUE FOI FEITA EM PEDRA. 

 

 

FIGURA 1 

 

FIGURA 2 

https://www.google.com.br/ 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.google.com.br/
https://www.google.com.br/
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ARTE – Profº. MARCO ANDRÉ 

 

NESTA ATIVIDADE VAMOS COMPREENDER ASPECTOS DO SÍMBOLO A RESPEITO 

DA ORIGEM DO TIME CORINTHIANS E IDENTIFICAR AS ETAPAS VISUAIS DE SUA 

LOGOMARCA. VAMOS ENTENDER COMO SÍMBOLO DE UM TIME É UMA FORMA DE 

REPRESENTAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA BRASILEIRA. 

 

ORIENTAÇÕES AOS FAMILIARES: 

ACESSAR ASUGESTÃO DE LINK QUE SEGUE PARA O ALUNO VAI ASSISTIR O VÍDEO.  

 

SUGESTÃO DE VÍDEO: HOMENAGEM A FRANCISCO REBOLO - PINTOR QUE CRIOU O 

BRASÃO DO CORINTHIANS 

https://www.youtube.com/watch?v=r-Pw6RGynxU 

 

 

1) QUAL DELAS MOSTRAM ATUAL SÍMBOLO DO CORINTHIANS (INDICAR IMAGEM): 

FIGURA 01                           FIGURA 02 

 

https://br.pinterest.com/pin/825143962949957277/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.youtube.com/watch?v=r-Pw6RGynxU
https://br.pinterest.com/pin/825143962949957277/


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line – EJA – 5ª série 

 
 

 
22 

Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 
 

 

RESPONDA ORALMENTE: 

1. FRANCISCO REBOLO FOI CONHECIDO POR SER UM PINTOR? 

A) PAISAGISTA 

B) REALISTA 

C) FIGURATIVO 

D) ABSTRACIONISTA 

 

2. O PINTOR FRANCISCO REBOLO FOI NO CORINTHIANS? 

A) TÉCNICO 

B) JOGADOR  

C) JARDINEIRO 

D) PORTEIRO 

 

3. FRANCISCO REBOLO FOI MESTRE EM DUAS ARTES? QUAL? 

A) TEATRO E DANÇA 

B) MÚSICA E FUTEBOL 

C) PINTURA E FUTEBOL 

D) PINTURA E DANÇA 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602

