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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 

 

Ler, compreender e interpretar o texto. Identificar o texto como o gênero textual conto. 

Identificar elemento de um texto narrativo. Identificar as estruturas do conto. Continuidade do 

gênero textual Conto, iniciado na semana 14. 

 

Atividades: Atividades: Leia as características do conto; leia o conto Felicidade Clandestina e 

responda as questões. 

 

Conto: é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo 

começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história 

completa. 

O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode 

indicar o tipo de conto que estamos lendo. 

 

Elementos de um conto 

Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito 

importantes: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. 

Personagens: As narrativas (reais ou fictícias) precisam ter um ou mais seres vivenciando 

sua história. Esses seres podem ser pessoas ou, até mesmo, animais, objetos e seres imaginários 

que ganham vida e consciência para viver aquela história — são as personagens da narrativa. O 

conto tem poucas personagens, mas alguns possuem muitas (habitantes de um bairro, por 

exemplo). Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. 

Narrador: É a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história 

de três maneiras: 

Narrador-personagem: quando uma das personagens que vivencia a história faz, também, 

o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes, os 

verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira 

quando o narrador-personagem conta o que acontece com os outros personagens. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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https://escolakids.uol.com.br/portugues/verbos.htm
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Narrador-observador: esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é 

apenas uma “voz” contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, 

esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens, não sabe o que 

aconteceu no passado (anterior à narrativa) nem o que acontecerá no futuro. 

Narrador-onisciente: assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, 

essa “voz” é onisciente, ou seja, sabe de tudo no universo daquela narrativa: ela sabe (e pode 

contar) o que as personagens estão pensando e sentindo. Também conhece (e pode contar) o 

passado anterior à narrativa e o futuro. 

Tempo: As narrativas passam-se em um período determinado: trata-se do tempo de duração 

entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as 

histórias dos contos aconteçam em pouco tempo (podendo ser minutos ou até alguns dias), mas é 

possível que elas se passem durante muitos anos (em qualquer um desses casos, a narrativa será 

breve por tratar-se de um conto). 

Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-

se em algum lugar do passado ou, até mesmo, em um futuro imaginado pelo autor (e descrito pelo 

narrador da história). 

Espaço: Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito 

explicita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. 

Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em 

apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos 

durante a história (podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou 

outra galáxia distante e imaginária). 

Enredo: É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a 

narrativa exista e tenha uma estrutura: um começo, um meio e um fim. 

 

Estrutura do conto 

O conto costuma ser estruturado em quatro partes: introdução, desenvolvimento, clímax e 

conclusão. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Introdução (ou apresentação/equilíbrio inicial): é o início da narrativa. Nela, podemos 

descobrir o contexto da narrativa: quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais 

a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. 

Desenvolvimento (ou complicação/surgimento do conflito): apresenta as ações que 

modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito (situação-problema) que fará as 

personagens agirem para resolvê-lo. 

Clímax: é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas 

definirão o rumo da história. 

Conclusão (ou desfecho/solução do conflito): como o nome já diz, é o final da história, que 

será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado 

ou não. 

 

Atividades: Leia o conto e responda as questões. 

  

FELICIDADE CLANDESTINA (Clarice Lispector) 

 

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha 

um busto enorme; enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 

dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora 

de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. 

Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo menos um 

livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima era de 

paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia 

com sua letra bordadíssima palavras como “data natalícia” e “saudade”. 

Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com 

barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, 

esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na 

minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia: continuava a implorar-

lhe emprestados os livros que ela não lia. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. 

Como casualmente, informou-me que possuía as Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. 

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro pra se ficar vivendo com ele, comendo-o, 

dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa 

no dia seguinte e que ela o emprestaria. 

Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu não vivia, eu 

nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. 

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como 

eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia 

emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, 

saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar 

pulando, que era meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez nem cai: guiava-

me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida 

inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nem 

uma vez. 

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo 

e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. 

Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia 

seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do “dia seguinte” com ela ia 

se repetir com meu coração batendo. 

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto 

o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera 

para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes eu aceito: como se quem 

quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. 

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: 

pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei 

a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus 

olhos espantados. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua 

recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina 

à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas, houve uma confusão silenciosa, entrecortada 

de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar 

entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa 

exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler! 

E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta 

horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de perversidade de sua filha 

desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, 

finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. 

E para mim: “E você fica com o livro por quanto tempo quiser.” Entendem? Valia mais do que me 

dar o livro: “pelo tempo que eu quisesse” é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter 

a ousadia de querer. 

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho 

que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem 

devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. 

Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, 

meu coração pensativo. 

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só pra depois ter o susto de 

o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, 

adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-

o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina 

que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. 

Como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. 

Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em 

êxtase puríssimo. 

Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com seu amante. 

  

(LISPECTOR, Clarice. “Felicidade Clandestina”. In: Felicidade Clandestina: contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.) 

  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Responda as questões do texto: 

1) Qual o foco narrativo do conto? Comprove sua resposta com um trecho do texto. 

 

2) Nos três primeiros parágrafos, verifica-se a descrição dos personagens. Como esses 

personagens são descritos? 

 

 

3)    Leia o trecho abaixo: 

“Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um 

busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas.” (1º parágrafo) 

Que palavras representa a presença do narrador e de outros personagens envolvidos na narrativa? 

 

4)    Há nos primeiros três parágrafos uma situação de confronto, de conflito.  

a) Por quem essa situação é vivida? 

b) Por que isso ocorre? 

 

5)    Além da situação de conflito estabelecida nos parágrafos iniciais, verifica-se uma outra. 

a)    Qual é essa outra relação conflituosa? 

b)    Quem são as personagens dessa relação 

c)    E qual é o motivo estabelecido entre elas? 

d)    Retire do conto o trecho que exemplifique essa relação de conflito. 

e)    Como esse conflito é resolvido? Quem é o responsável pela resolução desse conflito? 

f)     Qual das personagens sai dessa situação mais satisfeita? E por quê? 

 

6)    Com base no trecho abaixo: 

“Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como 

casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato.” (4º 

parágrafo) 

a)    Explique a expressão “magno dia”. 

b)    Quem informou? Para quem informou? O que informou? 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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7)    Conforme o texto: 

a)    Como a autora descreve a menina, cujo pai era dono de uma livraria? 

b)    O que a garota má fazia para vingar-se das colegas? 

c)    Por que a garota odiava as outras meninas? 

d)    Qual foi a atitude da mãe da garota ao descobrir suas maldades? 

e)    A menina que narra a história afirma que a felicidade de ter o livro que tanto queria 

era clandestina. O que seria uma felicidade clandestina em sua opinião? 

 

8)    Qual é a SUA felicidade clandestina? 

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

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

naturais e resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita. 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? 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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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 – Resolva as equações do 1º grau abaixo: 

 

a) 320X – 800 = 200 - 180X 

 

b) 92X + 440 = 584 - 52X 

 

c) 150X – 700= 300 + 50X 

 

d) 35X + 840 = 1020 - 55X 

 

HISTÓRIA - prof. Lindinalva 

 

Nesta semana vamos compreender o papel desempenhado pelas expedições colonizadoras 

no processo de ocupação e domínio do território brasileiro. Iremos analisar e refletir as diferenças 

culturais, sociais, políticas, econômicas entre os indígenas e portugueses. 

 

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

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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http://www.historialivre.com/moderna/port_brasil.htm 

A colonização portuguesa no Brasil se efetivou a partir da exploração, povoamento, extermínio e 

conquista dos povos indígenas (povoadores) e das novas terras. 

 

TEXTO: COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NO BRASIL 

ESSE TEXTO TAMBÉM DEVERÁ SER CONSULTADO PARA ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 

ADAPTADA DE HISTÓRIA, PROPOSTA 2, AO FINAL. 

A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características: civilizar, exterminar, 

explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, 

conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada 

civilização sobre outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. 

Já os termos explorar, povoar remete-se à exploração e povoamento do novo território (América). 

A partir de então, já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto pelos 

portugueses, pois afirmando isto, estaremos negligenciando a história dos indígenas (povoadores) 

que viviam há muito tempo neste território antes da chegada dos europeus. Portanto, o processo 

de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, 

como, por exemplo, a espanhola: a conquista e o extermínio dos indígenas. Sendo assim, 

ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto.  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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A Coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas 

portuguesas no século XV, tinha como principal objetivo a expansão comercial e a busca de 

produtos para comercializar na Europa (obtenção do lucro), mas não podemos negligenciar outros 

motivos não menos importantes como a expansão do cristianismo (Catolicismo), o caráter 

aventureiro das navegações, a tentativa de superar os perigos do mar (perigos reais e imaginários) 

e a expansão territorial portuguesa (territórios além-mar). 

No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado “Novo Mundo” (América), 

e com eles o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Logo, os 

primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas 

denominados pelos portugueses de “selvagens”. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato 

entre portugueses e indígenas de “encontro de culturas”, mas percebemos com o início do processo 

de colonização portuguesa um “desencontro de culturas”, começando então o extermínio dos 

indígenas tanto por meio dos conflitos entre os portugueses quanto pelas doenças trazidas pelos 

europeus, como a gripe e a sífilis. 

Entre 1500 a 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território 

conquistado, algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos e a 

expedição de Gonçalo Coelho de 1503, as principais realizações dessas expedições foram: nomear 

algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. 

Em 1516, Dom Manuel I, rei de Portugal, enviou navios ao novo território para efetivar o 

povoamento e a exploração, instalaram-se em Porto Seguro, mas rapidamente foram expulsos 

pelos indígenas. Até o ano de 1530, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida, somente no 

ano de 1531, o monarca português Dom João III enviou Martin Afonso de Souza ao Brasil nomeado 

capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da 

região e a distribuição das sesmarias (lotes de terras). 

No litoral do atual estado de São Paulo, Martin Afonso de Souza fundou no ano de 1532 os 

primeiros povoados do Brasil, as Vilas de São Vicente e Piratininga (atual cidade de São Paulo). 

No litoral paulista, o capitão-mor logo desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar; os portugueses 

tiveram o contato com a cultura da cana-de-açúcar no período das cruzadas na Idade Média.  
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As primeiras experiências portuguesas de plantio e cultivo da cana-de-açúcar e o 

processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha da Madeira (situada 

no Oceano Atlântico, a 978 km a sudoeste de Lisboa, próximo ao litoral africano). Em razão da 

grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa, os portugueses levaram a 

cultura da cana-de-açúcar para o Brasil (em virtude da grande quantidade de terras, da fácil 

adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo), desenvolvendo os primeiros 

engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste (atual estado de Pernambuco), a produção do 

açúcar se tornou um negócio rentável. 

Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de 

obra escrava, os primeiros a serem escravizados foram os indígenas, posteriormente foi utilizada 

a mão de obra escrava africana, o tráfico negreiro neste período se tornou um atrativo 

empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar. 

Fonte: CARVALHO, Leandro. "Colonização do Brasil "; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm. Acesso em 14 de julho de 2020. 

 

1) Nos anos que se seguiram a chegada da esquadra de Cabral na costa brasileira, praticamente 

um único produto despertou o interesse dos exploradores portugueses. O excerto acima refere-se 

ao: 

a) Pau-brasil. 

b) Escravos. 

c) Cacau. 

d) Senhores feudais 

 

2) Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com 

visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. A acreditar nos 

viajantes e missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população 

indígena, que se agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado 

decréscimo foram: 

a) a captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata do Potosí. 

b) as guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e brancos. 
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c) o canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito sanguinário, cruel e vingativo dos 

naturais. 

d) as epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. 

 

3) Observe com atenção a imagem abaixo e responda. 

 

 

Ilustração de André Thevet (1502-1590) 

publicada em 1575. 

 

a) Qual era a árvore mais extraída na 

época? Por quê? 

_______________________________ 

b) Que grupo de pessoas realiza o 

trabalho? 

________________________________ 

 

 

4) Cite os fatores que contribuíram para o extermínio dos nativos da América Portuguesa, 

presentes no texto. 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Entre os anos de 1500 a 1530 houve várias expedições marítimas portuguesas enviadas ao 

Brasil, esse período foi denominado por alguns historiadores de: 

a) Pré-colonizador; 

b) colonial; 

c) expedicionário; 
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d) marítimo expedicionário; 

6) Qual foi a primeira vila do Brasil? 

______________________________________________________________________________ 

  

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Urbano e rural são duas dimensões de um mesmo espaço geográfico, e suas relações 

inserem-se no contexto da divisão territorial do trabalho. Objetivo: Comparar as formas de 

ocupação e apropriação do espaço no campo e nas cidades do Brasil. 

 

Unidade Temática: Espaço urbano e rural 

 

Atividades: retome o texto estudado na Semana 14 e responda as questões a seguir em seu 

caderno: 

 

1 - Explique o conceito de espaço urbano. 

 

2 – Explique o conceito de espaço rural. 

 

3 – Quais são as atividades econômicas desenvolvidas na cidade? 

 

4 – Quais são as atividades econômicas desenvolvidas no campo? 

 

5 – Qual a importância da Revolução Industrial na relação urbano e rural? 

 

CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

A importância do desenvolvimento sustentável. Objetivos: compreender a interferência 

humana no meio ambiente.  
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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.  

    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 
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   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.  

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Vamos reconhecer os cômodos de uma casa e responder questões que envolvem esse 

vocabulário. 

  

Atividades: 

I- Escreva os nomes dos cômodos da casa. Se necessário, você pode consultar a atividade da 

Semana 14. 
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 Fonte: http://inglesnodiaadia.blogspot.com.br/ 

https://www.facebook.com/groups/concursoprofessoringles/ 

 

II- Complete as respostas das perguntas a seguir. Use as partes de uma casa na sua resposta. 

a) Which are the parts of our house? (Quais são as partes de nossa casa?) 

    The parts of our house are ___________________________ 

b) Where do you sleep? (Onde você dorme?) 

     I sleep in the __________________________ 

c) Where do you eat lunch or dinner? (Onde você almoça ou janta?) 

    I eat lunch or dinner in the _________________________________ 

d) Where can you cook? (Onde você pode cozinhar?) 

    I can cook in the ___________________________________ 

e) Where can you have a shower or a bath? (One você pode tomar uma ducha ou um banho?) 

    I can have a shower or a bath in the ______________________________________. 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Nas semanas anteriores vocês criaram da própria cabeça o que estariam sentindo. Esta 
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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://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 
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Palavras-chave para busca na internet de inspiração: 

Obras de arte covid 19 

Obras de arte pandemias 

Obras de arte que retratam pandemias 

 

ATIVIDADES ADAPTADAS 

 

HISTÓRIA – Profª. LINDINALVA 

 

PROPOSTA 1: 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. 

 

LEIA O TEXTO: A MAIOR CONQUISTA DA HUMANIDADE 

 

O FOGO FOI A MAIOR CONQUISTA DO SER HUMANO NA PRÉ-HISTÓRIA. A PARTIR 

DESTA CONQUISTA O HOMEM APRENDEU A UTILIZAR A FORÇA DO FOGO EM SEU 

PROVEITO, EXTRAINDO A ENERGIA DOS MATERIAIS DA NATUREZA OU MOLDANDO A 

NATUREZA EM SEU BENEFÍCIO. O FOGO SERVIU COMO PROTEÇÃO AOS PRIMEIROS 

HOMINÍDEOS, AFASTANDO OS PREDADORES. DEPOIS, O FOGO COMEÇOU A SER 

EMPREGADO NA CAÇA, USANDO TOCHAS RUDIMENTARES PARA ASSUSTAR A PRESA, 

ENCURRALANDO-A. FORAM INVENTADOS VÁRIOS TIPOS DE TOCHAS, UTILIZANDO 

DIVERSAS MADEIRAS E VÁRIOS ÓLEOS VEGETAIS E ANIMAIS. NO INVERNO E EM ÉPOCAS 

GÉLIDAS, O FOGO PROTEGEU O SER HUMANO DO FRIO MORTAL. O SER HUMANO PRÉ-

HISTÓRICO TAMBÉM APRENDEU A COZINHAR OS ALIMENTOS EM FOGUEIRAS, 
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TORNANDO-OS MAIS SABOROSOS E SAUDÁVEIS, POIS O CALOR MATAVA MUITAS 

BACTÉRIAS EXISTENTES NA CARNE. 

O FOGO TAMBÉM COLABOROU COM O DESENVOLVIMENTO DAS VÁRIAS TÉCNICAS, 

COMO A PRODUÇÃO DE UTENSÍLIOS DE CERÂMICA A PARTIR DO BARRO E A OBTENÇÃO 

DOS METAIS A PARTIR DOS MINÉRIOS. O VIDRO, AS LIGAS METÁLICAS, A PORCELANA, O 

CIMENTO E MUITOS OUTROS MATERIAIS EXTREMAMENTE IMPORTANTES NO NOSSO DIA 

A DIA SÃO PRODUZIDOS PELA AÇÃO DO FOGO. 

 

VEJA AS DEFINIÇÕES: 

PRÉ-HISTÓRIA: PERÍODO QUE COMPREENDE A ATIVIDADE HUMANA DESDE SUAS 

ORIGENS ATÉ O SURGIMENTO DA ESCRITA. 

HOMINÍDEOS: É UTILIZADO PARA DESCREVER OS HOMENS E OS ANCESTRAIS EXTINTOS. 

RUDIMENTADES: SIGNIFICA AQUILO QUE NÃO SE DESENVOLVEU. 

GÉLIDAS: MUITO FRIO, CONGELADO. 

 

 ATIVIDADE: INTERPRETANDO O TEXTO, CIRCULE A RESPOSTA CORRETA: 

1)   O TÍTULO DO TEXTO É: 

I. O FOGO A MAIOR CONQUISTA DA HUMANIDADE. 

 II.        O FOGO PROTEGEU OS SERES HUMANOS. 

 III.        A MAIOR CONQUISTA DA HUMANIDADE. 

  

2)   O HOMEM PRÉ-HISTÓRICO DESCOBRIU A IMPORTÂNCIA DA CARNE COZIDA. PORQUE 

ISSO É TÃO IMPORTANTE? 

I. PORQUE TORNOU A CARNE MAIS SABOROSA E SAUDÁVEL, POIS O CALOR MATAVA 

MUITAS BACTÉRIAS EXISTENTES NA CARNE. 

II. PORQUE A CARNE FICOU MACIA. 

III. PORQUE A CARNE FICAVA QUENTE. 
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3)  AS FIGURAS MOSTRAM O PERÍODO DA PRÉ-HISTÓRIA: 

 

https://super.abril.com.br/ 

 

A)  COMO ERA A MORADIA DOS HOMENS DESTA ÉPOCA? 

   PRÉDIOS 

    

  CAVERNAS   CASAS 

  

B)  ELES VIVIAM DA? 

  VENDA DE LATINHAS. 

  CAÇA DE ANIMAIS. 

  FABRICAÇÃO DE CARROS. 

 

 

C)  OS INSTRUMENTOS USADOS NAS CAÇADAS ERAM: 

  FLECHAS   REVÓLVERES   PEDRAS 
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4) A IMAGEM MOSTRA DESCOBERTA: 

 

https://www.lecionas.com.br/ 

 

 

A)  DA ALIMENTAÇÃO; 

  

B)  DA CAVERNA; 

  

C)  DO FOGO. 

 

 

 

 

HISTÓRIA – Profª. LINDINALVA 

 

PROPOSTA 2: IDENTIFICAR EM IMAGENS E TEXTOS, ALGUNS ELEMENTOS QUE FIZERAM 

PARTE DA COLONIZAÇÃO DO BRASIL PELOS PORTUGUESES E SABERES DA CULTURA 

DOS INDÍGENAS BRASILEIROS. OBJETIVO: COMPREENDER O PAPEL DESEMPENHADO 

PELAS EXPEDIÇÕES COLONIZADORAS NO PROCESSO DE OCUPAÇÃO E DOMÍNIO DO 

TERRITÓRIO BRASILEIRO. 

 

 

TEXTO PARA LEITURA E COMPREENSÃO:  

COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NO BRASIL (P. 11, 12 E 13) 
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CONQUISTA: PORTUGUESES. 

  

ENCONTROU: NOVAS TERRAS, PAU-

BRASIL. 

CHEGADA DOS PORTUGUESES: 1500 

  

COMANDANTE DO NAVIO: PEDRO 

ÁLVARES CABRAL. 

  

QUEM JÁMORAVA NO BRASIL: OS ÍNDIOS. 

 

 

http://www.historialivre.com/ 

 

 

ATIVIDADES: 

 

1)   QUAL É O TÍTULO DO TEXTO E DA IMAGEM? 

 A)  COLONIZAÇÃO DA EUROPA; 

 B)  COLONIZAÇÃO DA ÍNDIA. 

 C)  COLONIZAÇÃO DO BRASIL. 

 

2)   QUEM CONQUISTOU O TERRITÓRIO BRASILEIRO? 

A)  ESPANHÓIS; 

B)  JAPONESES; 

C)  PORTUGUESES. 
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3)   EM QUE ANO OS PORTUGUESES CHEGARAM AO BRASIL? 

 A)  1492                 B) 1500                          C) 1490 

 

4)   OBSERVE A IMAGEM E MARQUE A RESPOSTA CORRETA DAS QUESTÕES A SEGUIR: 

 

 

https://pt.slideshare.net/histoehistoria/ 

A)  OS PRIMEIROS HABITANTES DO 

BRASIL FORAM? 

(  ) ÍNDIOS   

(   )PORTUGUESES 

  

B)  OS HOMENS PRESENTES NA IMAGEM 

ESTÃO TRABALHANDO NO CORTE DE 

UMA MADEIRA. QUE MADEIRA É ESSA? 

(   ) EUCALIPTO  

(   ) PAU-BRASIL 

 

5) A IMAGEM AO LADO MOSTRA O 

COMANDANTE DO NAVIO QUE 

CHEGOU ÀS TERRAS BRASILEIRAS EM 

1500. COMO ELE SE CHAMAVA? 

 

A)  CRISTÓVÃO COLOMBO; 

B)  MARTIM AFONSO; 

C) PEDRO ÁLVARES CABRAL. 

 
https://veja.abril.com.br/ 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://pt.slideshare.net/histoehistoria/
https://veja.abril.com.br/
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ARTE – Profº. MARCO ANDRÉ 

 

NESTA ATIVIDADE VAMOS IDENTIFICAR EM IMAGENS E TEXTOS, ALGUNS 

ELEMENTOS QUE FIZERAM PARTE DA LUTA FEMININA. OBJETIVO: COMPREENDER O 

PAPEL DESEMPENHADO PELA ARTE E LUTA FEMININA NA CULTURA BRASILEIRA. 

 

ARTE E LUTA FEMININA 

 

MULHERES APRESENTAM SUA ARTE QUE TEM UMA POSTURA DE LUTA DENTRO 

DA HISTÓRIA DA NOSSA SOCIEDADE, PARA MOSTRAR SEUS DIREITOS. 

REGISTROS HISTÓRICOS:  MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO SOCIAL. 

DESTAQUE PARA ARTISTA: ANITA MALFATTI 

PERÍODO: SEMANA DE ARTE MODERNA -1922 

HOMEM OU MULHER: TODOS PODEMOS CRIAR ARTES, SEM DIREFENÇAS. 

                                                                      

ATIVIDADE: 

1) QUALÉ O TÍTULO DO TEXTO? 

A) ARTE E LUTA CLASSE SOCIAL. 

B) ARTE E LUTA ARMADA. 

C) ARTE E LUTA FEMININA. 

D) LUTA DO HOMEM E DA MULHER. 

 

2) QUAL PINTORA BRASILEIRA APARECE NO TEXTO? 

A) BEATRIZ MILHAZES 

B) ANITA MALFATTI 

C) TARSILA DO AMARAL 

D) MARIA AUXILIADORA 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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3) QUAL FOI A DATA DA SEMANA QUE MUDOU A ARTE BRASILEIRA? 

A) 2002                    B) 1922                             C) 1941          D)1964 

 

4) OBSERVE AS IMAGENS ECIRCULE QUAL SERIA A ARTE MODERNA? 

      FIGURA 01                                     FIGURA 02                               FIGURA 03 

  

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

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento238102/exposicao-de-pintura-moderna-anita-malfatti-

1917-sao-paulo-sp 

 

SUGESTÃO: SAIBA MAIS SOBRE A SEMANA DE 22 ASSISTINDO AO VÍDEO: 

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

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.google.com.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento238102/exposicao-de-pintura-moderna-anita-malfatti-1917-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento238102/exposicao-de-pintura-moderna-anita-malfatti-1917-sao-paulo-sp
https://www.youtube.com/watch?v=yPoyWzHjsFA

