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Estamos em casa e, provavelmente, assistindo a muitos anúncios publicitários. É sempre 

bom lembrar que as propagandas foram criadas para persuadir as pessoas a consumirem algo, 

não é mesmo? 

 

 

 

Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

Estudantes e famílias: 

Estamos quase finalizando o semestre e com ele uma sensação de muito trabalho 

desenvolvido para vocês: queridos alunos.  Esta semana fecharemos as atividades e portanto 

estaremos no processo de avaliação e conclusão do semestre. Procure as atividades que 

ficaram faltando e aproveite o tempo que dispor para executá-las.  

 Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. A participação de vocês e envolvimento com os professores são essenciais nesse 

distanciamento social. Tire as dúvidas que talvez existam. 

Logo em breve estaremos juntos! 

      Você pode entrar em contato com a escola e professoras pelos endereços:   

                emebanita519@gmail.com          www.facebook/emebanita.malfatti   

                                                     Boas aprendizagens! Até breve! 

 

 

 

 

 

mailto:EMEBANITA519@GMAIL.COM
http://www.facebook/EMEBANITA.MALFATTI
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Anúncio publicitário  

É um gênero textual que “vende” uma ideia, a marca de um produto ou o nome de uma empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Qual a finalidade desse anúncio? 

 

_______________________________________________________________ 

 

2- Que tipo de público o anunciante queria atingir? 

 

_______________________________________________________________ 
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http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco/visualizar_aula&aula=49142&secao=espaco&request_locale=es
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco/visualizar_aula&aula=49142&secao=espaco&request_locale=es
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Poema de Cordel 

Antes da evolução do rádio, do jornal e da televisão no Nordeste do Brasil, as pessoas 

ficavam sabendo dos acontecimentos históricos, das notícias, dos romances e até das fofocas por 

meio dos versos populares impressos em pequenos livros pendurados em  barbantes, vendidos 

nas feiras e mercados populares. Nascia, assim, a literatura de cordel.  

O cordel é geralmente escrito em estrofes com seis ou sete versos.   

Adaptado de ACOPIARA, Moreira de. Cordel em arte e versos. São Paulo: Editora Acatu, 2008. 

 

Vamos refletir um pouco sobre o consumismo. 

Leia o poema de cordel, rico em rimas, linguagem simples que tem como tema um com 

um assunto bem sério. 

 

Consumo consciente 

Seguem já algumas dicas 

Do consumo consciente 

Pense antes de comprar 

Sem temer o diferente 

Que impacto o produto 

Gera no meio ambiente? 

Sempre tenha preferência 

Por produtos mais duráveis 

Sempre que possível evite 

Os produtos descartáveis 

Valorize e divulgue 

As empresas responsáveis. 
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Sempre evite os produtos 

Com excesso de embalagem 

Mesmo sendo lixo limpo 

Com possível reciclagem 

O melhor é nem comprar. 

Pra mudar, basta coragem. 

[...] 

E mudarmos nossos hábitos 

É bem mais do que um palpite 

Pois a natureza é viva 

E também tem seu limite 

A mudança é necessária 

Pra que a paz aqui habite. 

 

1- Qual o tema do poema de cordel? 

___________________________________________________________________________ 

2- Transcreva da 1.a estrofe um termo que indica tempo. 

___________________________________________________________________________ 

3- O poema nos dá algumas dicas para praticar o consumo consciente. Cite alguns dessas dicas. 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4- Segundo o poema que qualidade devemos ter para mudar nossos hábitos de consumo? 

__________________________________________________________________________ 
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Leia, agora, um texto cuja finalidade é informar sobre uma das características do cordel. 

Consulte o dicionário se precisar identificar o significado de alguma palavra desconhecida. 

 

Xilogravura 

Uma das características mais marcantes do cordel é a xilogravura que ilustra a capa dos 

folhetos. A técnica é rústica: passa-se tinta sobre uma figura entalhada e pressiona-se essa 

matriz sobre o papel, como se fosse um carimbo. A ilustração sintetiza a história contada 

pelo cordelista. O pernambucano J. Borges, considerado o mais importante xilógrafo do 

Brasil, já teve seu trabalho exposto no Museu do Louvre, em Paris. 

Leia, agora, um texto cuja finalidade é informar sobre uma das características do cordel. 

Consulte o dicionário se precisar identificar o significado de alguma palavra desconhecida. 

 

Adaptado de https://novaescola.org.br/conteudo/2049/ler-por-prazer-no-ritmo-do-cordel 

 

1. Qual o sentido da palavra “sintetiza”? 

_________________________________________________________________________ 

2- No trecho “teve seu trabalho exposto no Museu do Louvre, em Paris” está expressa uma 

opinião ou um fato? 

_________________________________________________________________________ 

https://novaescola.org.br/conteudo/2049/ler-por-prazer-no-ritmo-do-cordel
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GABARITO (RESPOSTAS) 

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

1- Divulgar um produto. 

2- Refere-se a qualquer pessoa. 

Senhor(a) responsável, ressalte a importância da repetição da curtíssima frase 

“COMPRE BATON”, no anúncio citado, como recurso de persuasão. 

 

CONSUMO CONSCIENTE 

1- O consumo consciente. 

2- Já. 

3- Pense antes de comprar e tenha preferência a produtos mais duráveis. É importante saber que não se consumir 

desnecessariamente, aproveitando para mostrar que quantidade não é qualidade sobre a qual precisamos pensar no 

planeta Terra. 

4- A Coragem. 

XILOGRAVURA 

1- Resume. 

2- Fato. 

 

Fonte da aula: https://drive.google.com/file/d/1QYt63NAgrspH2CU5z7IzYwnp-5Y9A7vr/view 

Acesso em junlho de 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1QYt63NAgrspH2CU5z7IzYwnp-5Y9A7vr/view
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ALUNOS!!! É COM MUITO CARINHO QUE PASSO AS ATIVIDADES ABAIXO PARA QUE 

RESPONDAM NOS SEUS CADERNOS E QUEM PUDER IMPRIMIR E COLAR NO CADERNO, 

MELHOR, ENFIM, SÃO ATIVIDADES QUE TREINAM A NOSSA MENTE COM O RACIOCÍNIO 

LÓGICO AJUDANDO A DESBLOQUEÁ-LA PARA RESOLVER QUESTÕES MATEMÁTICAS 

COM MAIS FACILIDADE. ESPERO QUE GOSTEM.  

//  

Componente Curricular: MATEMÁTICA 
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ESCOLHA UM CUBO PARA A FIGURA  
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ESCOLHA A FIGURA QUE FALTA 

 

https://international-iq-

test.com/pt?f=gd&zi=www.gestaoeducacional.com.br&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt5VHl0xt8uAgQkO9eZqU7nWHe6F8G5aGvx7yw7ehmCVxHxE

88d0ENxoCqiMQAvD_BwE 

 

 

 

https://international-iq-test.com/pt?f=gd&zi=www.gestaoeducacional.com.br&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt5VHl0xt8uAgQkO9eZqU7nWHe6F8G5aGvx7yw7ehmCVxHxE88d0ENxoCqiMQAvD_BwE
https://international-iq-test.com/pt?f=gd&zi=www.gestaoeducacional.com.br&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt5VHl0xt8uAgQkO9eZqU7nWHe6F8G5aGvx7yw7ehmCVxHxE88d0ENxoCqiMQAvD_BwE
https://international-iq-test.com/pt?f=gd&zi=www.gestaoeducacional.com.br&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt5VHl0xt8uAgQkO9eZqU7nWHe6F8G5aGvx7yw7ehmCVxHxE88d0ENxoCqiMQAvD_BwE
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VOCE VAI ARMAR AS OPERAÇÕES (CONTINHAS) SEGUINDO AS INDICAÇÕES DAS 

LINHAS E COLUNAS CERTO??? 

 

https://www.ideiacriativa.org/2010/08/atividade-matematica_22.html 
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AGORA PENSE BEM E RESPONDA NO SEU CADERNO, PODE OU NÃO FAZER A CONTA, 

ESCOLHA UMA FORMA DE RESOLVER OK? 

 

https://www.lipitipi.org/2012/08/atividade-matematica-situacoes-problema.html 
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ALUNOS!!! VAMOS DAR UMA PAUSA AQUI EM HISTÓRIA PARA FALAR SOBRE O 

SIGNIFICADO E A HISTÓRIA DO QI ( QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA)? 

O que é QI: 

QI significa Quociente de Inteligência, um fator que mede a inteligência das pessoas com 

base nos resultados de testes específicos. O QI mede o desempenho cognitivo de um indivíduo 

comparando a pessoas do mesmo grupo etário. 

Os testes de QI surgiram na China, no século V, porém só começaram a ganhar caráter 

científico a partir do século XX. 

O primeiro teste para medir a capacidade intelectual foi desenvolvido no início do século XX 

pelo psicólogo francês Alfred Binet (1859-1911). Inicialmente, o teste foi aplicado apenas nas 

escolas para identificar estudantes com dificuldades de aprendizado. 

Mais tarde, o psicólogo alemão William Stern (1871-1938) criou a expressão Quociente 

de Inteligência, introduzindo os termos "IM (Idade Mental)" e "IC (Idade Cronológica)", para 

relacionar a capacidade intelectual de uma pessoa e a sua idade. 

As escalas de inteligência foram propostas pelo psicólogo Lewis Madison Terman (1877-

1956), com base em vários trabalhos sobre crianças superdotadas. Através da fórmula QI = 100 x 

IM/IC, classificou o resultado superior a 140 como genialidade e os valores inferiores a 70 como 

raciocínio lento. 

Componente Curricular: HISTÓRIA 
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Com base em novos estudos, David Wechsler (1896-1981) criou um teste desenvolvido 

exclusivamente para adultos, definindo a Escala de Inteligência Wechsler para Adultos (em 

inglês, WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale), que já passou por revisões. 

 

Os níveis de inteligência são classificados com base no resultado do teste, de acordo com a 

escala: 

 

Igual ou superior a 130: Superdotação 

120 - 129: Inteligência superior 

110 - 119: Inteligência acima da média 

90 - 109: Inteligência média 

80 - 89: Normal fraco 

70 - 79: Limite da deficiência 

Igual ou inferior a 69 - Deficiente mental 
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https://www.significados.com.br/qi/ 

É importante ressaltar que não existe uma inteligência única e universal.  

O que o QI demonstra é um conjunto de habilidades mentais, verbais e lógico-

matemáticas que são relevantes para o contexto das sociedades globalizadas e urbanas. É 

evidente que uma pessoa com um alto QI não será inteligente, necessariamente, na visão de 

um grupo de aborígenes australianos, por exemplo. Aliás, este é outro fator que deve ser 

considerado em um teste de Quociente de Inteligência: a cultura. Com certeza, se esse grupo 

de aborígenes produzir um teste de QI baseado em seus conhecimentos e cultura, a maior parte 

dos indivíduos ocidentais teria um desempenho pífio. Portanto, deve-se tornar relativa essa 

questão, já que os testes de QI exigem a existência de uma cultura mínima. 

 

O QI avalia uma série de habilidades mentais, verbais e lógico-matemáticas. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/psicologia/qi.htm 

ATIVIDADES 

A) O QUE SIGNIFICA QI? 

B) COMO VOCE ENTENDE IDADE MENTAL E IDADE CRONOLÓGICA? 

C) COM QUE FINALIDADE FOI APLICADO O PRIMEIRO TESTE PARA MEDIR A 

CAPACIDADE INTELECTUAL? 

D) VOCÊ GOSTA DE FAZER TESTES DE QI NA INTERNET? POR QUÊ? 

E) NUMERE CORRETAMENTE: 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 

 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTI 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 

R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

( 1 ) INTELIGENCIA ACIMA DA MÉDIA        (      ) 70 - 79 

( 2 ) NORMAL FRACO                                   (      ) IGUAL OU MAIS QUE 130 

( 3 ) INTELIGENCIA MEDIA                           (      ) 110 - 119 

(  4 ) INTELIGENCIA SUPERIOR                   (      ) 80 - 89 

(  5 ) LIMITE DA DEFICIÊNCIA                       (     ) 90 - 109 

(  6 ) SUPERDOTAÇÃO                                   (     ) 120 - 129 

 

 Introduzir as causas e efeitos da poluição atmosférica 
 

Na atividade de hoje vamos aprender quais são as causas e efeitos da poluição do ar de nosso 

planeta. 

 

TEMA DA AULA: 

 

A Poluição Atmosférica 

 

O ser humano, principalmente a partir do momento em que dominou o fogo e se tornou 

sedentário, iniciou um longo processo de degradação ambiental que se prolonga até hoje. Como 

resultado, contaminou e alterou a troposfera com material particulado (partículas sólidas ou 

líquidas que são muito finas e ficam suspensas no ar), como enxofre, monóxido de carbono e 

várias outras substâncias. A esse processo se dá o nome de poluição atmosférica, ou seja, os 

efeitos nocivos provocados na atmosfera por diferentes elementos sólidos, líquidos ou gasosos, 

que põem em perigo a saúde dos seres vivos e os ecossistemas, além de prejudicar o patrimônio 

histórico e cultural. 

 

Componente Curricular: CIÊNCIAS 
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                                    commons.wikimedia.org 
                               Poluição atmosférica em Hong Kong 

 

1. Quais são as causas e as consequências da poluição do ar que você conhece? 

2. Desde quando esse tipo de poluição começou a acontecer? 

3. O que pode ser feito para diminuir a poluição atmosférica? 

 

Fontes Naturais de Poluição 

 

Não é apenas a ação humana que altera a atmosfera. Existem várias fontes naturais de 

poluição, como vulcões, terremotos, plantas e incêndios. Tendo como base essa informação, 

responda: 

 

4. Pesquise sobre as fontes naturais de poluição (vulcões, maremotos, terremotos, incêndios 

florestais) e suas consequências sobre o ambiente e os seres vivos. 
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                              netnature.wordpress.com 
                             Poluição causada por um vulcão 

 

Poluição: um problema cada vez mais grave 

 

No Egito Antigo, no século V a.C., Hipócrates já se referia a problemas com uma usina 

de asfalto. Já o filósofo Sêneca, na Roma antiga (61 a.C.), mencionou a queima de carvão nas 

casas, associando-a a doenças. 

 

Mas foi de fato a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que a poluição do ar 

passou a prejudicar a saúde das pessoas de maneira significativa. 

A queima de madeira e de carvão mineral, que fornecia energia para fazer as máquinas 

funcionarem, lançavam toneladas de poluentes na atmosfera das cidades industriais. Desse 

momento em diante, o ser humano teve de conviver com o ar poluído e todos os danos advindos 

desse progresso tecnológico. 

Além disso, o crescimento das cidades reduziu o espaço das florestas, cujas árvores eram 

cortadas ou queimadas, piorando a qualidade do ar. 

A partir da metade do século XIX, entretanto, a maior parte da poluição do ar passou a 

ser produzida pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e seus derivados 

(gasolina, diesel, querosene, óleo, etc). Quando o combustível é queimado, não libera apenas 

energia. Libera também diversos subprodutos indesejáveis, como carbono, enxofre e nitrogênio, 

lançados na atmosfera. Essas substâncias fazem gerar a chuva ácida e o efeito estufa, assunto 

que trataremos nas próximas atividades. 
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Hoje percebemos muitas mudanças no clima, o que indica que a atmosfera continua 

sendo modificada através de agentes poluentes do ar, e à medida que a humanidade modifica o 

ambiente. A atmosfera, que era elemento saudável para nós, hoje se torna cada vez mais 

prejudicial para a sobrevivência humana. Hoje temos uma maior quantidade de gás carbônico 

na atmosfera, um dos causadores do efeito estufa e aquecimento global. Também com o uso 

de produtos químicos faz com que a camada de ozônio diminua, deixando de nos proteger 

contra os nocivos raios UV (ultravioleta). 

 

 

5. Escreva atitudes suas que contribuem para a poluição atmosférica. 

 

Fonte: Livro – EJA Mundo do Trabalho: Ciências e Matemática – 7.o ano/2.o termo Ensino Fundamental. São Paulo (SDECT), 2012. 

 

 

 

Na aula de hoje vamos: 

Conhecer os conceitos fundamentais da arte abstrata. 

Vamos iniciar falando sobre os principais conceitos que caracterizam a imagem abstrata, serão 
apresentadas trabalhos feitos por diferentes artistas, na sequência o estudante será orientado a 
fazer uma composição com os elementos estudados.  

Arte Abstrata 

É uma arte que não tem a intenção de representar figuras ou objetos como realmente são. 

As principais características da arte abstrata são: 

 A ausência de Objetos reconhecíveis. 

 Valorização de formas, cores, linhas e texturas. 

 Oposição à arte figurativa. 

Alguns artistas na primeira metade do séc XX passaram a deixar de representar imagens 
figurativas , por exemplo, se queriam pintar uma casa ou um objeto, usavam somente as cores 
e linhas.  Não desenvolviam mais figuras definidas como se faz em um retrato, uma paisagem , 
ou uma natureza – morta. Faziam, assim, arte abstrata. Veja a abstração geométrica feita por 
Mondrian, chamada Broadway  Boogie- Woogie ( 1942-1943). Ela é toda composta de formas 
quadradas e retangulares. E só tem as cores amarela, azul , vermelha, que recebem o nome de 
cores primárias.  

Componente Curricular: ARTE 

Piet Mondrian, Broadway 

Boogie Woogie, 1942 
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Atividade 

Observe as imagens abstratas abaixo feitas por diferentes artistas em diferentes épocas: 

       

              

           

 

Wassily Kandinsky, Linha de 

Interseção,1923 

Piet Mondrian, Composição II em 

Vermelho , Azul e Amarelo,1930 

Beatriz Milhazes, serpentina, 

2003 
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Fonte:   

https://pixabay.com/pt/images/search/pintura%20abstrata/        

 Quais as figuras geométricas presentes nas obras que você conhece? 

 Quais as cores usadas pelos artistas? 

 

Atividade Expressiva 

 Escolha duas das imagens acima  e crie em seu caderno de artes ou em uma folha avulsa, 
uma composição abstrata, usando elementos geométricos de uma das obras escolhidas 
e as cores da outra. Você pode utilizar lápis de cor, canetinhas, tintas e até mesmo 
instrumentos para desenhos geométricos como: régua, compasso, esquadro (caso tenha 
disponível).  

 

Para saber mais sobre arte abstrata, se puder,  veja o vídeo da Youtuber: Patricia 
Camargo: https://www.youtube.com/watch?v=x6Z7RgN9RmA 

 

Boa Aula! 

Professora de Arte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tomie Ohtake, sem título. 

https://pixabay.com/pt/images/search/pintura%20abstrata/
https://www.youtube.com/watch?v=x6Z7RgN9RmA
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RETOMADA DE VOCABULÁRIO 

 

Na atividade desta semana vamos mergulhar em boa parte do vocabulário que aprendemos em 

inglês. Você lembra? Vimos: 

 

THIS E THAT 

FOOD 

 

 

Ufa! Muita coisa. Não é mesmo? É muito importante no estudo de inglês sempre voltarmos nos 

conteúdos já ensinados, principalmente vocabulário. Pois só assim você conseguirá melhorar 

seu processo comunicativo na língua estudada. Faz-se necessário você refletir sempre. Por 

exemplo, vamos imaginar que você já terminou seu período letivo de aula e sabe que teve aulas 

de inglês. O que você lembraria de inglês no dia a dia? Como se cumprimenta? Ou os seus 

parentes? Ou os objetos que você começou a usar na escola? Ou a própria palavra ESCOLA 

que é School! Veja, a partir de agora você conhece algumas palavras e também um pouco dos 

recursos linguísticos que o inserem em uma nova língua. A língua inglesa. 

 

Exercício:  

 

Para retomar o vocabulário em inglês você precisa retomar as atividades dadas. Seria 

interessante que você retomasse todas elas, relesse os exercícios que respondeu e fizesse este 

aqui sem consultar. E depois que você terminasse verificasse se você acertou ou não. Tente. 

Vamos ver se você consegue.  

- Abaixo estarão afirmativas que você deverá responder o que se pede em INGLÊS de acordo 

com o vocabulário dado durante o semestre em quarentena. 

 

a) Pronome referente a esse, essa ou isso. 

 

b) Pronome referente a aquele, aquela ou aquilo. 

 

c) O vídeo abaixo usa o pronome demonstrativo estudado. Qual? 

https://www.youtube.com/watch?v=W3wLW1Q56F0 

 

Componente Curricular: INGLÊS 

https://www.youtube.com/watch?v=W3wLW1Q56F0
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d) O nome dessa comida é ________   __________? 

  

 

e) KIBOM é uma marca que vende que sobremesa? 

 

f) Na vegetables fair nós compramos: MILK (    ) ou LETTUCE (    ) 

 

g) Você prefere EGG:  raw (    )  fried (    )   cooked (    ) 

 

h) RICE and BEAN são respectivamente: 
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Na aula de hoje iremos revisar um pouco sobre a divisão dos Estados do Brasil. 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/502151427186262271/ 

 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

https://br.pinterest.com/pin/502151427186262271/

