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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 alunos, enquanto leitores, já tiveram contato com o poema: escrito, em uma música, nas 

cantigas de rodas, mural etc. O foco aqui é ampliar o conhecimento sobre esse gênero textual. 

Objetivos: Identificar os elementos organizacionais e estruturais do poema, identificar a finalidade 

do gênero textual poema; compreender os elementos que compõem o poema (versos, estrofes, 

rimas, disposição gráfica). 

 

Atividades: Atividades: Leiam sobre o gênero textual POEMA, sua característica e estrutura. 

Leiam os poemas apresentados nesta aula e responda as atividades solicitadas.  

 

GÊNERO TEXTUAL: POEMA 

 

O poema apresenta algumas peculiaridades que o diferem dos demais gêneros textuais que 

facilitam sua identificação. Mas, nem todo poema é composto por versos e estrofes. Há poema em 

prosa e poemas que aliam elementos visuais à linguagem verbal, contrariando a ideia de que o 

poema deve prender-se a regras como métrica ou rimas. 

Resumindo: é difícil definir as características próprias de um poema. Um texto escrito em 

versos rimados é um poema, mas outro sem rima também pode ser. Um texto cujas palavras se 

organizam numa folha de papel em forma de girassol, também é um poema. Poemas tem várias 

formas e falam de diferentes temas. 

Exemplos de poemas consagrados da Literatura Brasileira e que trazem como tema: tristeza 

e angústia, saudades e belezas da terra natal, contam uma história, denunciam injustiças e 

desigualdades sociais. Ou seja, os poemas versam sobre diferentes temas. 

Ao escrever um poema, os poetam emocionam, divertem, convencem, fazem os leitores 

pensarem num mundo de um jeito novo. Eles usam recursos como rimas, repetições, metáforas e 

até formas diferentes de colocar as palavras no papel. Tudo para transmitir ideias, experiências e 

emoções ao leitor. O poeta trabalha com a sonoridade, rimando as palavras, repetindo sons 
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parecidos nos versos. Também fazem comparação, transmitem impressão, criam imagens, dando 

às palavras sentido mais rico. 

 

ELEMENTOS DO POEMA 

Poema: conjunto de versos. 

Verso: Linha de uma composição poética, dotada de um ritmo e cadência determinados. 

Estrofe: Grupo de versos que formam geralmente sentido completo num poema. As estrofes 

do mesmo poema são separadas uma das outras por um espaço em branco. 

Ritmo: O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes (sílabas tônicas) e sons fracos (sílabas 

átonas), repetidas com intervalos regulares ou variados que dão musicalidade (melodia) ao poema. 

No poema, as pausas existem não necessariamente através de sinais de pontuação, mas 

as palavras provocam a melodia e o ritmo é determinado por elas e pela sequência de sons. 

A distribuição das sílabas átonas e tônicas e o tamanho do verso determinam o seu ritmo. E 

para medi-lo é necessário observar a quantidade e a intensidade das sílabas. 

Rima: é recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em colocar palavras com 

sons iguais a partir da última vogal tônica (mais forte), no meio (rima interna) ou no fim (rima final) 

do verso. 

Exemplo de rimas: 

 

No rio caudaloso que a solidão retalha, (A) 

na funda correnteza na límpida toalha,  (A) 

deslizam mansamente as garças alvejantes;  (B) 

nos trêmulos cipós de orvalho gotejantes... (B) 

(Fagundes Varela)  

Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/254761 

 

Amor, essência da vida,      (A) 

é uma expressão de Deus.  (B) 

Alma, não fique perdida!      (A) 

Ele luz os dias seus.         (B) 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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(Josete - http://www.escrevo.net/index.php)  

Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/254761 

 

Mais de mil anos-luz já separado,         (A) 

Naquela hora, do meu pensamento.     (B) 

O filme de uma vida, ínfimo momento,  (B) 

O derradeiro instante havia impregnado.      (A) 

(Ferraz - http://www.escrevo.net/index.php)  

Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/254761 

 

Outros exemplos de rima: 

1)    a palavra final do verso rima com uma palavra do meio do verso seguinte:  

"Quando alta noite n'amplidão flutua 

Pálida a lua com fatal palor, 

Não sabes, virgem, que eu te suspiro 

E que deliro a suspirar de amor." 

(Castro Alves)  

Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/254761         

 

2)    não possuem posição regular:  

De uma, eu sei, entretanto,  

Que cheguei a estimar  

Por ser tão desgraçada!  

Tive-a hospedada a um canto  

Do pequeno jardim;  

Era toda riscada  

De um traço cor de mar  

E um traço carmesim.  

(Alberto de Oliveira)  

Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/254761 
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Canção do exílio – Gonçalves Dias 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

  

 Em  cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

(...)  

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/cancao-do-exilio-de-goncalves-dias/ 

  

Infância – Carlos Drummond de Andrade 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia. 

Eu sozinho menino entre mangueiras 

lia a história de Robinson Crusoé, 

comprida história que não acaba mais. 

  

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 

a ninar nos longes da senzala - e nunca se esqueceu 

chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 

café gostoso 

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

  

Minha mãe ficava sentada cosendo 

olhando para mim: 

- Psiu... Não acorde o menino. 

Para o berço onde pousou um mosquito. 

E dava um suspiro... que fundo! 

  

 Lá longe meu pai campeava 

no mato sem fim da fazenda. 

       

E eu não sabia que minha história 

era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 

  

Letra e música (poema recitado) disponível em: https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/460647/ 

  

  

Meus oito anos – Casimiro de Abreu 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

(...) 

Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MjAwODg3/ 
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A partir do século XX, os poetas, numa rebeldia, porque não queriam mais a poesia com 

esta forma rígida, criaram os versos sem rima, que são chamados brancos. 

 

Texto 1 - Leia o poema: 

Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz – Otávio Roth 

  

Passarinho na janela 

Pijama de flanela, 

Brigadeiro na panela. 

  

Gato andando no telhado, 

Cheirinho de mato molhado, 

Disco antigo sem chiado. 

  

Pão quentinho de manhã, 

Drops de hortelã, 

Grito do Tarzan. 

  

Tirar a sorte no osso, 

Jogar pedrinha no poço, 

Um cachecol no pescoço. 

  

Papagaio que conversa, 

Pisar em tapete persa, 

Eu te amo e vice-versa. 

  

Vaga-lume aceso na mão, 

Dias quentes de verão, 

Descer pelo corrimão. 

  

Almoço de domingo, 

Revoada de flamingo, 

Herói que fuma cachimbo. 

  

Anãozinho de jardim, 

Lacinho de cetim 

Terminar o livro assim. 

Disponível em: https://www.tudoepoema.com.br/otavio-roth-duas-duzias-de-coisinhas-a-toa-que-deixam-a-gente-feliz/ 

  

Agora responda: 

a) Do que se trará o poema? 

b) Como sabe que é um poema? 

c) Por que o poema é diferente de uma notícia de jornal, um conto, uma receita culinária? 

d) Como ele se organiza no papel? 

e) Há sons que se repetem? Comente. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Texto 2: Leia o poema: 

Cantiga para não morrer – Ferreira Gullar 

  

Quando você for se embora, 

moça branca como a neve, 

me leve. 

Se acaso você não possa 

me carregar pela mão, 

menina branca de neve, 

me leve no coração. 

Se no coração não possa 

por acaso me levar, 

moça de sonho e de neve, 

me leve no seu lembrar. 

E se aí também não possa 

por tanta coisa que leve 

já viva em seu pensamento, 

menina branca de neve, 

me leve no esquecimento. 

Letra e música (poema recitado) disponível em: https://www.letras.mus.br/ferreira-gullar/1247381/ 

 

a) Quem escreveu o poema? 

b) Por que pertence ao gênero poema? 

c) Quantos versos há no texto 1? E no texto 2? 

d) Quantas estrofes há no texto 1? E no texto 2? 

e) Localize e transcreva as palavras que rimam no texto 2. 

f)  Qual é a temática (assunto) tratado no texto 2. 

  

 

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

 

Interpretação e raciocínio lógico, Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão com números 

naturais e decimais. Informações sobre a COVID-19 por meio de situação problema e leitura gráfica. 

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? 

 

 

* 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) 312,77 + 12,32 = 

b) 876,90 + 16,7 = 

c) 543,99 + 883.99 = 

d) 1024,8 – 1017,46 = 

e) 876,99 – 687,98 = 

 

f) 2345,91 – 543,79 = 

g) 13,44 X 68 = 

h) 92,08 X 52 = 

i) 87,903 X18 = 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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HISTÓRIA - Prof. Lindinalva 

 

Esta semana vamos compreender os aspectos centrais que marcaram o feudalismo na Europa 

medieval e identificar a hierarquia da sociedade feudal, as relações de dependência e exploração. 

Objetivo: Analisar a estrutura da sociedade feudal quando suas práticas e condutas, discutindo as 

suas principais características. 

 

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

 

Fonte: Grupo escolar 

É um sistema político, social e econômico surgido na Idade Média após a decadência do Império 

Romano e das Invasões Bárbaras. A sociedade feudal era composta pelos senhores feudais, clero, 

nobreza, guerreiros e servos. Essa divisão era feita de acordo com o tamanho da sua autoridade. 

 

As origens do feudalismo remontam ao século III, quando o sistema escravista de produção 

no Império Romano entrou em crise. Diante da crise econômica e das invasões germânicas, muitos 

dos grandes senhores romanos abandonaram as cidades e foram morar nas suas propriedades no 

campo. Esses centros rurais, conhecidos por vilas romanas, deram origem aos feudos medievais. 

Muitos romanos menos ricos passaram a buscar proteção e trabalho nas terras desses grandes 

senhores. Para poderem utilizar as terras, no entanto, eles eram obrigados a entregar ao 

proprietário parte do que produziam, estava instituído assim, o colonato. Aos poucos, o sistema 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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escravista de produção no Império Romano ia sendo substituído pelo sistema servil de produção, 

que iria predominar na Europa feudal. Nascia, então, o regime de servidão, onde o trabalhador 

rural é o servo do grande proprietário. 

No sistema feudal, o rei concedia terras a grandes senhores. Estes, por sua vez, davam 

terras a outros senhores menos poderosos, chamados cavaleiros, que, em troca lutavam a seu 

favor. Quem concedia a terra era um suserano, e quem a recebia era um vassalo. As relações 

entre o suserano e o vassalo eram de obrigações mútuas, estabelecidas através de um juramento 

de fidelidade. Quando um vassalo era investido na posse do feudo pelo suserano, jurava prestar-

lhe auxílio militar. O suserano, por sua vez, se obrigava a dar proteção jurídica e militar ao vassalo. 

A sociedade feudal era dividida em estamentos, isto é, uma sociedade composta por 

camadas estanques, em que a passagem de uma camada social para a outra era praticamente 

impossível. De acordo com a função específica de cada camada alguns historiadores classificam-

na como uma sociedade formada por aqueles que lutam (nobres), aqueles que rezam (clero) e 

aqueles que trabalham (servos). Os servos não tinham a propriedade da terra e estavam presos a 

ela. Não podiam ser vendidos como se fazia com os escravos, nem tinham liberdade de abandonar 

as terras onde nasceram. Nas camadas pobres, havia também os vilões. Os vilões eram homens 

livres que viviam no feudo, deviam algumas obrigações aos senhores, como por exemplo, as 

banalidades, mas não estavam presos à terra, podendo sair dela quando o desejassem. A nobreza 

e o clero compunham a camada dominante dos senhores feudais, ou seja, aqueles que tinham a 

posse legal da terra e do servo e que dominavam o poder político, militar e jurídico. O alto clero era 

composto pelos seguintes membros: papa, arcebispos e bispos. O baixo clero era composto pelos 

padres, e monges. A nobreza era também hierarquizada estando dividida em alta e baixa nobreza. 

Alta nobreza: duque, marquês e conde. Baixa nobreza: visconde, barão e cavaleiro. 

O feudo (terra) era o domínio de um senhor feudal. Não se sabe o tamanho médio desses 

feudos. Cada feudo compreendia uma ou mais aldeias, as terras cultivadas pelos camponeses, a 

floresta e as pastagens comuns, a terra pertencente à igreja paroquial e a casa senhorial, que ficava 

melhor cultivável. A base do sistema feudal eram as relações servis de produção. Os servos viviam 

em extrema miséria, pois, além de estarem presos à terra por força de lei, estavam presos aos 

senhores, a quem deviam obrigações como: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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A talha era a obrigação de o servo dar, a seu senhor, uma parte do que produzia. Essa 

parte, em geral, correspondia à metade. 

A corvéia era a obrigação que o servo tinha de trabalhar de graça alguns dias por semana 

no manso senhorial, ou seja, no cultivo das terras reservadas ao senhor. 

As banalidades eram os pagamentos que os servos faziam aos senhores pelo uso da 

destilaria, do forno, do moinho, do celeiro etc. 

Além, disso, uma parte da sua produção era destinada à Igreja. Tudo isso levava a um 

baixíssimo índice de produtividade, pois, além de as técnicas serem rudimentares, os servos não 

tinham a menor motivação para desenvolvê-las porque sabiam que, quanto mais produzissem, 

mais os senhores lhes sugariam. 

O fator que mais contribuiu para o declínio do sistema feudal foi o ressurgimento das cidades 

e do comércio. Com o ressurgimento das cidades, os camponeses passaram a vender mais 

produtos e, em troca, conseguir mais dinheiro. Com o dinheiro alguns puderam comprar a liberdade. 

Outros simplesmente fugiram para as cidades em busca de melhores condições de vida. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/feudalismo.htm 

 

1) Quanto às relações entre suseranos e vassalos: 

a) senhor e servo eram categorias semelhantes a suseranos e vassalos; 

b) o servo prestava homenagem ao senhor feudal; 

c) o senhor feudal concedia o benefício ao vassalo; 

d) as obrigações entre vassalos e suseranos eram recíprocas; 

 

2) O feudalismo: 

a) deve ser definido como um regime político centralizado; 

b) foi um sistema caracterizado pelo trabalho servil; 

c) surgiu como consequência da crise do modo de produção asiático; 

d) entrou em crise após o surgimento do comércio; 

 

3) O que significa FEUDO? 

______________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/feudalismo.htm
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4) O que eram banalidades? 

______________________________________________________________________________ 

 

5) A sociedade feudal era dividida em: 

a) Senhores feudais, escravos e pastores; 

b) Senhores feudais, clero e servos; 

c) Rei, senhores feudais e escravos 

d) Patrícios, senhores feudais, clero e plebeus. 

  

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

A Geografia do Brasil compreende os estudos regionais, humanos e naturais do território 

brasileiro sob a perspectiva do espaço geográfico e suas nuances. OBJETIVO: Compreender as 

diferenças regionais, naturais, econômicas, sociais e políticas. 

 

Unidade Temática: Urbanização do Brasil 

 

Atividade: consulte texto de estudo da semana 14 e responda as questões em seu caderno. 

  

1 – A Região Sudeste é composta por quais Estados? 

A – Amazonas, Acre, Roraima e Amapá 

B – Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e Goiás 

C – Rio Grande do Sul, Paraíba, Sergipe e Alagoas 

D – São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais 

E – Ceará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná 

  

2 – Lei o texto e identifique a alternativa correta; 

 “...é o estado mais populoso e mais rico do Brasil, de modo que é considerado "motor econômico" 

do país. São Paulo possui o maior parque industrial e a maior produção econômica da América do 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Sul com atividades nas áreas da indústria, serviços, comércio e o cultivo de cana de açúcar, café 

e laranja...” 

A – São Paulo 

B – Rio Grande do Sul 

C – Goiás 

D – Minas Gerais 

E – Bahia 

  

3 – A qual estado brasileiro pertencem esses rios: rio das Velhas, Doce, Grande, Mucuri e 

Jequitinhonha. 

A – Minas Gerais 

B – São Paulo 

C – Mato Grosso 

D – Espirito Santo 

E – Paraná 

 

4 – Qual capital da Região Sudeste é conhecida como “Cidade Maravilhosa” 

A – São Paulo 

B – Belo Horizonte 

C – Rio de Janeiro 

D – Espirito Santo 

E – Porto Alegre 

  

5 – “...A população do estado é de quase 4 milhões de habitantes. As cidades mais populosas do 

estado: são Vila Velha, Serra, Cariacica, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim...” 

O texto acima refere-se a qual Estado da Região Sudeste? 

A – Espirito Santo 

B – Belo Horizonte 

C – Curitiba 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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D – Sergipe 

E – Santa Catarina 

 

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.  

    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.  

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


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

 
Atividades on line – EJA – 6ª série 

 
 

 
8 

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

    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 

 

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.  

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

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 acrescentar palavras que se referem a material escolar. Formular e 

responder perguntas, utilizando pronomes demonstrativos. 

 

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) 

a) What is this? 

 

 

 

b)  What are these? 

 

c) What is that? 

 

d) What are those? 

 

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

 

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://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://tecnoblog.net/331627/10-museus-online-para-visitar-durante-a-quarentena-do-covid-19/
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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 
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