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Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Vamos relembrar os conceitos sobre sujeito e predicado? 

 

Termos essenciais da oração 

Sujeito e predicado 

Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos: os termos 

essenciais. 

A oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. 

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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Sujeito: termo sobre o qual o restante da oração diz algo. 

Por Exemplo: 

As praias estão cada vez mais poluídas. 

Sujeito 

Predicado: termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. 

Por Exemplo: 

As praias   estão cada vez mais poluídas. 

 Predicado 

Posição do sujeito na oração 

Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar: 

Na ordem direta: o sujeito aparece antes do predicado. 

Por exemplo: 

As crianças brincavam despreocupadas. 

Sujeito Predicado 

Na Ordem Inversa: o sujeito aparece depois do predicado. 

Brincavam despreocupadas as crianças. 

Predicado Sujeito 

 

 

Fonte: https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint6.php 

Acesso em julho de 2020. 

 

 

 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint6.php
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Atividades sobre Sujeito e Predicado 

  

1. Nas orações abaixo, sublinhe com um traço o sujeito e com dois o predicado: 

 

 a) Não gastamos dinheiro em coisas supérfluas. 

 b) Contaram-me um fato espantoso. 

 c) Na praia fazia muito calor. 

 d) Chegou atrasado no ginásio o ônibus escolar. 

 e) Alugam-se chalés nesta praia, para o período de férias. 

 f) Havia cavalos, cabritos e patos no sítio do meu vizinho. 

 g) À entrada da casa de meus avós, existiam mangueiras, pitangueiras e bananeiras. 

2.Separe o sujeito do predicado: 

a) Todos os animais respeitam o leão. 

sujeito:    

predicado:  

 

b) Os advogados do réu usaram de todos os meios possíveis.  

    sujeito: 

    predicado:  
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c) Várias testemunhas depuseram a favor do acusado.  

   

sujeito: 

 predicado: 

 

 

d) Tu ganhaste a fama de valente.  

  

sujeito: 

 predicado: 

 

e) No segundo semestre, recuperaram o tempo perdido professores e alunos.  

 

sujeito: 

 predicado: 

 

f) No tanque as lavadeiras batiam as roupas.  

  

sujeito: 

 predicado: 

 

g) Do aeroporto os aviões saíam atrasados.   

  

sujeito: 

 predicado: 
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MUDANDO DE ASSUNTO.. 

VOCÊ SABIA? 

 

O primeiro jornal impresso no Brasil começou a circular em 10 de dezembro de 1808, no Rio de 
Janeiro? Foi publicado depois da transferência da família real e da corte para o Brasil, constituía 
um privilégio dos funcionários da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. 

 

O que significa afirmar que jornal começou a “circular” em 1808? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.in.gov.br/web/dicionario-eletronico/-/gazeta-do-rio-de-janeiro 

 

 

http://www.in.gov.br/web/dicionario-eletronico/-/gazeta-do-rio-de-janeiro
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Sempre precisamos saber o que ocorre no mundo! Estar bem informado é muito importante! As 
notícias são textos jornalísticos que  trazem, diariamente, informações para dentro de nossas 
casas e  costumam ter assuntos/temas bem interessantes. 

 

1- Qual a finalidade da notícia que acabou de ler? 

 

______________________________________________________ 

 

 

2- Qual o tema da notícia que acabou de ler? 

 

______________________________________________________ 
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3- Pesquise no dicionário os sentidos das palavras destacadas. 

______________________________________________________ 

 

 

4- O que significa dizer que “há crianças subvacinadas”? 

 

______________________________________________________ 

 

 

5- Segundo a OMS, qual é a base para sistemas de saúde fortes? 

 

 

Componente Curricular: ARTE 

 

NA AULA DE HOJE VAMOS: 

 Discutir como a Arte trabalha com a tecnologia. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

Nesta atividade vamos ver um pouco sobre a tecnologia e como a Arte usa dela como forma de 

sua manifestação. 

 

DESCRIÇÃO  

 

TEMA DA AULA:  

 

Da fotografia ao cinema 

A invenção da fotografia foi um acontecimento importante no caminho de novos meios de captura 

de imagens. O cinema, por exemplo, é construído por fotografias (fotogramas) colocadas em 
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uma sequência em alta velocidade (vinte e quatro quadros por segundo). A fotografia é um tipo 

de imagem fixa, e o cinema veicula imagens em movimento. Esse é seu princípio. 

Hoje em dia, temos outros tipos de produção de imagens que podem ser colocadas em 

movimento, como animações feitas diretamente no computador, mas no começo, a fotografia 

contribuiu fortemente para a descoberta do cinema. A alteração de velocidade e de tipo de 

captura de imagem pode nos proporcionar visões de imagens fantásticas, como no filme Matrix 

(1999), que é considerado um marco nos avanços tecnológicos do cinema. 

Vivemos em um momento histórico com tanta tecnologia que até os circos são montados em 

casas de show como imensos espetáculos. Luzes, projeção de imagens, sons e outros efeitos 

são usados em produções como as do Cirque du Soleil, uma companhia internacional que utiliza 

a linguagem do circo em seus espetáculos. 

A tecnologia permite inclusive que possamos ver muitos desses espetáculos em casa, na TV, 

quando são transmitidos, ou mesmo em DVD’s. 

 

 

techtudo.com.br 

1. O que mais chama sua atenção no cinema: a história narrada na tela ou os recursos 

tecnológicos e os efeitos resultantes deles? 

 

2. Pense no texto que você leu e descreva as características das duas formas de apresentar o 

circo: 
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a) Linguagem circense tradicional 
 

b) Linguagem circense com tecnologias 
 

Arte Digital 

O cenário tecnológico em que estamos inseridos atualmente leva à experimentação em 

linguagens e processos artísticos cada vez mais inovadores. Aliada a tantos recursos, a 

criatividade se expande para um mundo de novos conceitos, num tipo de produção artística que 

utiliza recursos como computadores, programas, câmeras, filmadoras e outros equipamentos e 

processos digitais. 

A era digital disponibiliza para apreciação desenhos, imagens em 3D, animações e outros meios 

e suportes artísticos que muitas vezes podemos tocar, etc. Nas produções com as quais 

podemos interagir, o toque faz parte da obra, pois compõe a expectativa do autor. O objeto 

artístico se recria na relação com o público, muitas vezes e de diversos modos, numa brincadeira 

que explora os limites entre o real e  virtual. 

Por vezes, a arte digital pode ser vista nas ruas, projetada em prédios, por exemplo, em imagens 

que causam ilusão de ótica e enchem nossos olhos de encantamento. 

Esse tipo de arte se faz cada vez mais presente. No Brasil e no mundo, têm acontecido diferentes 

eventos que promovem o encontro do público em geral com a produção de artistas e outros 

profissionais da área. Também inúmeros museus e galerias de arte já comportam exposições 

digitais. É um mundo novo ao alcance de nossas mãos. 
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canaltech.com.br 
Prédio da FIESP na Av. Paulista, na qual os visitantes jogam games em sua fachada 

  

Tecnologias na arte contemporânea 

Em uma exposição de arte contemporânea, há salas com projetores de vídeo, objetos cotidianos 

trazidos para a esfera artística, artigos que exploram nossas sensações e mais uma infinidade 

de recursos que os artistas atuais utilizam: são as instalações. O nome começou a ser usado da 

década de 1960 para descrever obras de arte feitas com os mais variados materiais e que se 

apropriam do ambiente em que são construídas. 

 

3. Pesquise sobre uma obra que utiliza da tecnologia e descreva-a. 

 

4. Onde a arte digital pode ser vista? 

 

Fonte: 

Livro Caminhar e Transformar – Arte – EJA – FTD, 1.a edição, São Paulo, 2013 
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Componente Curricular: iNGLES 

 

RETOMADA DE VOCABULÁRIO 

 

Na atividade desta semana vamos continuar mergulhando em boa parte do vocabulário que 

aprendemos em inglês. Você lembra? Vimos: 

 

CELEBRATIONS 

MONTHS 

ADJECTIVES 

ORDINAL NUMBERS 

 

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, você está já a algum tempo vendo inglês e 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. Além disso, terá música para ajudar 

na compreensão do vocabulário. 

 

 

a) Ouça a música abaixo acessando o link e responda. 
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https://www.youtube.com/watch?v=DlSsIKn3HTU 

 

Ela refere-se a um mês. Qual? ___________________________. 

 

b) O mês que é comemorado o dia em que o Brasil foi descoberto. 

 

________________________________________________________ 

 

c) Comemora-se o nascimento de Jesus Cristo.  

 

________________________________________________________ 

 

 

d) Nesta comemoração tem quentão, vinho quente, doces e danças típicas. 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlSsIKn3HTU
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Na aula de hoje vamos acompanhar um vídeo, no qual há vários episódios históricos mas 

hoje vamos escolher o sétimo deles  que retrata o poderoso império asteca no qual domina a 

América Central, mas seu futuro está ameaçado pelo efeito dominó da chegada de um exército 

islâmico a Constantinopla, a 12.000 km de distância, no que é hoje a Turquia. Devido à invasão 

deste centro de comércio, e para não perder o acesso às especiarias e outros insumos, os 

europeus se apressam a encontrar uma nova rota para o Oriente. Assim, Cristóvão Colombo 

chega acidentalmente à América, e encontra ouro. Em menos de 30 anos os astecas serão 

conquistados. 

Indicação de Vídeo: Humanidade: A História de Todos Nós - Episódio 7: Novo Mundo 

 

Acesse o link do vídeo: https://youtu.be/uyCRJBu5Pqw 

 

Atividade: 

Escreva em seu caderno suas impressões sobre o filme, a conquista e o fato histórico. 

 

 

De acordo com as aulas anteriores responda: 

Componente Curricular: HISTÓRIA 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

https://youtu.be/uyCRJBu5Pqw
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