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A praga de gafanhotos foi noticia esse mês  em todos jornais, tanto no Brasil como no 

exterior. E até o momento há uma preocupação do avanço dessa nuvem de gafanhotos para o 

Brasil. Vamos ler uma notícia e entender um pouco mais sobre essa espécie, além de conhecer 

os métodos de combate a proliferação desses animais. 

 

GAFANHOTO E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 
 
 

 
 
 

 Torso com três segmentos ou menos, 

 Antenas pequenas, 

 Tímpanos presentes dos lados do primeiro segmento abdominal e. 

 Ovopositor curto. 

 Tamanho variável entre 1,5 centímetro e aproximadamente 12 centímetros (considerando as 
espécies de maiores gafanhotos do mundo) 

 Forma corporal e segmentada. 
 
https://www.google.com/search?q=caracter%C3%ADsticas+dos+gafanhotos&tbm=isch&source=iu&ict 
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GAFANHOTOS QUE ASSUSTAM O MUNDO ESTÃO PERTO DO BRASIL 29 de fevereiro de 

2020 

 

 

  

Leia mais em: https://www.comprerural.com/gafanhotos-assusta-o-mundo-e-esta-perto-do-brasil/ 

 

            Praga está destruindo plantações no Paraguai e pode chegar ao Brasil; A Jordânia 

declarou emergência por invasão de nuvens de gafanhotos. Nós já havíamos noticiado sobre 

esse problema que vem assolando alguns países africanos como Etiópia, Somália e Quênia e 

pode chegar ao Brasil através de seu país vizinho, o Paraguai. 

 
 
Assista, se puder,  o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tJcpRsCrptY 
 
 

 

OS GAFANHOTOS SÃO PERIGOSOS? 

 

 De acordo com o governo brasileiro, essa praga existe no Brasil desde o século XIX. 

Embora seja uma praga rural, ela pode tornar-se urbana, chegando a vilas e cidades, diz a 

Senasa. Mas estes insetos não afetam a saúde humana ou de animais, porque se alimentam 

apenas de material vegetal e não são vetor de nenhum tipo de doença. No entanto, os 

gafanhotos podem afetar a atividade agrícola, e, indiretamente, a pecuária, porque os insetos se 

alimentam de recursos usados nesta atividade. Eles também causam danos à vegetação nativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=tJcpRsCrptY
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Pode haver 40 milhões de gafanhotos em cerca de 1 km². Eles consomem em um dia o 

equivalente a consumo alimentar de 2 mil vaca... –  

Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-

aproxima-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola 

 

O QUE É POSSÍVEL FAZER PARA CONTROLAR O AUMENTO DESSES ANIMAIS? 

 

O controle da nuvem é muito complexo, segundo o governo argentino, porque os 

gafanhotos têm uma grande capacidade de voo. São uma praga migratória que pode viajar até 

150 km em um único dia, de acordo com Senasa. A nuvem se move ao longo do dia e se 

acomoda tarde da noite. Então, o intervalo de tempo em que é possível tomar medidas de 

controle da praga é curto e ocorre quando há pouca visibilidade. Uma medida comum é usar 

pesticidas para evitar que os insetos se unam e se reproduzam.... – 

 

 Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-

se-aproxima-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola 

 

POR QUE A NUVEM DE GAFANHOTOS  SE FORMA? 

 

Os gafanhotos costumam ser solitários, mas sua reprodução aumenta exponencialmente 

sob certas circunstâncias e eles se tornam insetos gregários, avançando em grandes populações 

sem direção específica e comendo tudo em seu caminho. Os motivos da proliferação nas últimas 

semanas desta praga na região ainda estão sendo estudados por especialistas. Uma conjunção 

de fatores climáticos, como níveis de temperatura, chuvas e ventos favoráveis à sua reprodução, 

pode estar por trás do fenômeno. Mas cientistas também apontam que a atividade humana pode 

ter um papel no comportamento da praga. Estudos mostram que o manejo da terra e a pecuária 

têm fortes efeitos so... – 

 Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-

o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-aproxima-do-brasil.htm 

 

https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-aproxima-do-

brasil.htm 

 

 

 

 

https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-aproxima-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-aproxima-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-aproxima-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-aproxima-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-aproxima-do-brasil.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/06/24/nuvem-de-gafanhotos-o-que-se-sabe-sobre-a-ameaca-a-agricultura-que-se-aproxima-do-brasil.htm
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COMO FAZER O CONTROLE DO INSETO- PRAGA? 

Alternativa para o problema dos insetos-praga que atacam as lavouras, o controle 

biológico é um processo ecológico de redução destas populações, baseado no fato de 

que na natureza existe uma série de predadores naturais, como microrganismos (fungos, 

bactérias, vírus, entre outros), aves, mamíferos (tamanduá, por exemplo), peixes e insetos, 

que os utiliza como fonte de nutrição”, ensina. 

Há  insetos benéficos para os cultivos agrícolas  e não devem ser confundidos com 

os demais que causam danos às lavouras. “É necessário, portanto, distinguir os inimigos naturais 

das pragas e entender que, se são inimigos das pragas, são amigos dos produtores. Assim, para 

o agricultor é aconselhável saber diferenciar os predadores das pragas de sua lavoura, por meio 

das características morfológicas que eles apresentam”, orienta a técnica da Embrapa. 

O  predador natural do gafanhoto seria pássaros e roedores, na falta desses a população 

de gafanhoto aumenta, o que mostra um desiquilíbrio ecológico no ambiente. 

O uso excessivol de agrotóxicos causou a falta de predadores do gafanhoto. 

https://www.sna.agr.br/lavoura-mais-produtiva-e-sustentavel/ 

 

O QUE SÃO AGROTÓXICOS? 

 

Agrotóxicos são, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, produtos químicos, físicos ou biológicos utilizados nos setores de produção 

agrícola, pastagens, entre outros, com o objetivo de alterar a composição química tanto 

da flora quanto da fauna a fim de preservá-las. O uso está associado a problemas ambientais e 

de saúde, segundo pesquisas feitas por órgãos como a Organização Mundial da Saúde e a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São também conhecidos como defensivos 

agrícolas, agroquímicos e pesticidas. 

Há necessidade de utilizar os defensivos agrícolas visando a quebrar o ciclo das 

pragas e diminuir os riscos de danos à plantação para garantir o aumento da produtividade. 

Contudo, o uso excessivo e incorreto de agrotóxicos pode causar sérios danos ao meio 

https://www.sna.agr.br/lavoura-mais-produtiva-e-sustentavel/
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/producao-agricola-infraestrutura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/producao-agricola-infraestrutura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/flora.htm


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 

 

ambiente, como contaminação do solo, do lençol freático, dos produtos cultivados e, 

consequentemente, provocar danos à saúde humana. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agrotoxicos.htm 

 

Os agrotóxicos têm feito vítimas fatais, além de provocar aborto, malformação fetal, 

suicídios, câncer, dermatose, entre outras doenças. De acordo com a OMS, ocorrem 20.000 

óbitos/ano devido à manipulação, inalação e consumo indireto de pesticidas, nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil. 

FISCALIZAÇÃO 

No ano de 2002, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) criou o programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), visando monitorar o comprimento da 

legislação sobre o nível permitido de resíduos agrotóxicos nos alimentos, o uso de quais 

produtos é permitido em cada colheita, e garantir que produtos como frutas, verduras e legumes 

cheguem à mesa do consumidor brasileiro com qualidade e segurança. 

Em casos de uso de agrotóxicos acima do permitido pela ANVISA, os órgãos responsáveis 

pelas áreas da agricultura e meio ambiente, são acionados para rastrear e solucionar o 

problema. As medidas tomadas em relação aos produtores são de orientação para utilização de 

boas práticas agrícolas. 

https://www.infoescola.com/ecologia/agrotoxicos/ 

ATIVIDADES 

1) Voce já viu ou ouvir falar em gafanhotos? 

2) Após fazer a leitura, qual a informação chamou   mais sua atenção? 

3) Os gafanhotos causam mal a saúde das pessoas? Explique . 

4) Quais medidas podem ser tomadas para evitar a proliferação de gafanhotos? 

5) O uso excessivo de agrotóxicos pode prejudicar o meio ambiente e a saúde humana? 

Explique.  

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agrotoxicos.htm
https://www.infoescola.com/ecologia/agrotoxicos/
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Componente Curricular: Matematica    

FRAÇÕES 

História das Frações 

 
https://www.google.com/search?q=historia+das+fra%C3%A7oes&sxsrf=ALeKk01tok-m -lOuL4cM8BnA&sa 

 
 A história das frações remonta o Antigo Egito (3.000 a.C.) e traduz a necessidade e a 
importância para o ser humano acerca dos números fracionários. 

 Naquele tempo, os matemáticos marcavam suas terras para delimitá-las. Com isso, nas 
épocas chuvosas o rio passava do limite e inundava muitas terras e, consequentemente, as 
marcações. 

 Diante disso, os matemáticos resolveram demarcá-las com cordas a fim de resolver o 
problema inicial das enchentes. 

 Contudo, notaram que muitos terrenos não eram compostos somente por números 
inteiros, havia os terrenos que mediam partes daquele total. 

 Foi a partir disso, que os geômetras dos faraós do Egito, começaram a utilizar os números 
fracionários. Note que a palavra Fração é proveniente do latim fractus e significa “partido”. 
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1. Frações e o nome dos termos:  

Para relembrar: 

O termo superior é chamado de numerador enquanto o termo inferior é chamado 
de denominador. 

 

 

2.Tipos de Frações  
 

 
https://www.google.com/search?q=fra%C3%A7%C3%A3o+pr%C3%B3pria&sxsrf=ALeKk02kIJB2VEi 

 
Fração Aparente 

São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número 

inteiro escrito em forma de fração. Ex: 6/3= 2 

 
Fração Própria 

São frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número 

menor que um inteiro. Ex: 4/5 

https://www.google.com/search?q=fra%C3%A7%C3%A3o+pr%C3%B3pria&sxsrf=ALeKk02kIJB2VEi2d3RbRyVGFoB2QkwFCg:1595506866122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjKsPefruPqAhUrHrkGHWjFC1oQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=qap00h9nlGBXfM
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Fração Imprópria 
 

São frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. 

Ex: 5/4 

 E temos também a Fração Mista, a qual usamos com mais frequência:  
 

É constituída por uma parte inteira e uma fracionária representada por números mistos. 

Exemplos :  

a) 1 e ¼ (um inteiro e um quarto) 

 

b) 2  e 3/5. (dois inteiros  e três quintos) 

  ou seja       
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3.Operações com Frações 
 
 
Adição e subtração  
 Para somar frações é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. 
Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. 

 Para subtrair frações temos que ter o mesmo cuidado que temos na soma, ou seja, 
verificar se os denominadores são iguais. Se forem, repetimos o denominador e subtraímos os  

numeradores. 

 

https://www.google.com/search?q=adi%C3%A7%C3%A3o+de+fra%C3%A7oes+com+desenhos&tbm=i 

 

 
 
 
Então eu tinha  8 pedaços.             Retirei um pedaço       sobrou :  
 

Veja que a pizza tem 8 pedaços 

 O número inteiro é representado por uma fração dessa 

forma  8/8 ou seja eu não comi nehuma parte do inteiro 

apesar de ele estar . 

dividido em 8 partes. então eu tenho 1 inteiro ou 8 

                                                                    8 

Então, de uma pizza com 8 pedaços eu tirei 

1 pedaço 
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8               _                     1           =                   7 

8 8                              8 

  
 
Multiplicação 
             A multiplicação de frações é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus 
denominadores. 

Exemplos 

 
 
https://www.google.com/search?q=multiplica%C3%A7%C3%A3o+de+fra%C3%A7%C3%B5es 

 

 
Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplificar uma fração consiste em 
dividir o numerador e o denominador 
pelo mesmo número. Você pode 
simplificar uma fração por partes. Veja: 
24 → 24:2 = 12 → 12:2 = 6 → 6:3 = 2 
36     36:2    18     18:2    9      9:3    3 
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Para saber mais assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4G4gE-zWQVk 

 

Conceito de quantos cabem?  

 

Usando a mesma lógica dos números naturais (quantas vezes cabe) é possível entender a 

divisão de números racionais! Além disso, não precisamos lembrar de nenhuma "regra" para 

resolver a divisão. 

Olhe esse outro exemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4G4gE-zWQVk
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Outra forma seria:  
 

     Multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda, ou seja, inverte-se o numerador e o 

denominador da segunda fração. 

 

Para saber mais assista:  https://www.youtube.com/watch?v=Ud6jMTEegQY 

 http://mdmat.mat.ufrgs.br/anos_iniciais/fracoes/fracoes_09.htm 

ATIVIDADES  

1) Agora você copia as questões e responda em seu caderno 

a) Calcule a soma das frações: 1/2 + 4/5 

b) Resolva: 2/3 + 7/3 == 

c) Calcule a soma das frações: 5/6 + 1/2 = 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud6jMTEegQY
http://mdmat.mat.ufrgs.br/anos_iniciais/fracoes/fracoes_09.htm


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 

 

d) Determine o resultado da seguinte operação: 9/5 + 3/4 = 

e) Calcule a diferença entre as frações: 1/3 – 4/5 = 

f) Resolva a operação: 2/3 – 7/3 = 

g) Calcule: 1/3 – 1/2 = 

h) Calcule o produto entre as frações: 1/2 x 4/5 = 

i) Determine o resultado do produto: 3/7 x 3/9 

j) Calcule: 5/6 ÷ 4/5 

k) O resultado de 1/2 ÷ 3/4 = 

l) Resolva a operação: 20/3 ÷ 2/3 = 

m) Responda a operação: 5/6 ÷ 8/9  

 

 

 

Componente Curricular: Geografia 

Muitos acham que a África é um país, porém a África é um continente, a África do Sul sim 

é um país e muito importante para o continente africano, vamos conhecer mais sobre a África, 

seus países e regiões, leiam atentamente os textos e observem bem os mapas, para responder 

as perguntas. Para saber mais acesse os links:  

https://www.youtube.com/watch?v=jtWNhpV34S4 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/africa-continente.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=jtWNhpV34S4
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/africa-continente.htm
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ÁFRICA 

 

 

África é um dos seis continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. 

O território estende-se por mais de 30 milhões de km2, ocupando, aproximadamente, 20% da 

área continental da Terra. No continente vivem mais de um bilhão de habitantes, fazendo dele 

o segundo mais populoso entre os demais. 

A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural, e, por meio de uma história 

milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do 

continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com 

diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e o 

analfabetismo. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/continentes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/etnia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/idh-indice-desenvolvimento-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/dicas-saudaveis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/subnutricao.htm
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Os países africanos dividem-se em duas principais regiões — o Norte da África e a África 

subsaariana — e também se distribuem em: 

 

 África Central 

 África Meridional 

 África Setentrional 

 África Ocidental 

 África Oriental 

 

A África é um país? 
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Não, a África não é um país e sim um continente. Essa pergunta, apesar de parecer óbvia, 

implica uma questão bastante comum entre a maioria das pessoas: referir-se ao território 

africano como homogêneo. E não, ele não é. A África é uma das regiões mais diversas do 

mundo, em termos culturais, religiosos, étnicos, políticos e geográficos. 

Na África existe um país chamado África do Sul. Este é responsável por cerca de um quinto 

da economia do continente. 

 

Relevo 

O continente africano apresenta, em quase todo o seu território, planaltos com, 

aproximadamente, 750 metros de altitude limitados por escarpas. 

Na região do deserto do Saara (região setentrional), encontra-se o planalto setentrional por 

onde percorre o Rio Nilo. Na região leste, encontra-se grandes montanhas como o Kilimanjaro e 

o Monte Quênia. Já na parte meridional, encontra-se a cadeia do Cabo, com altitude que 

ultrapassa 3400 metros. 

Clima 

O território africano é bastante diverso em termos climáticos. Podemos encontrar áreas 

com predomínio do clima equatorial, outras de clima tropical, assim como há também regiões 

de clima desértico e mediterrâneo. O clima equatorial é registrado na região ocidental; o 

tropical, na região central e sul; o desértico, na região setentrional, assim como o clima 

mediterrâneo. 

 

Vegetação 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/africa-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/aspectos-naturais-Africa-relevo-hidrografia.htm
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A savana é a vegetação predominante no continente africano. 

No continente africano, podem ser encontradas faixas de floresta equatorial; savanas que 

predominam na maior parte do continente; vegetação mediterrânea; e estepes. Caso tenha 

maior interesse sobre o clima e a vegetação africanos, leia nosso texto: Aspectos naturais da 

África. 

ATIVIDADES  

Responda as questões abaixo: 

1) A África é um país ou um continente? 

2) Qual sua extensão territorial? 

3) Quantos habitantes vivem na África? 

4) Quantas regiões há na África? Cite-as.  

5) A África é um território homogêneo? Explique.  

6) Explique resumidamente o relevo da África. 

7) Como é o clima da África? E a vegetação?  

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/aspectos-naturais-Africa-clima-vegetacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/aspectos-naturais-Africa-clima-vegetacao.htm
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Componente Curricular: História 

 

Anos atrás, quando havia ainda a escravidão, haviam também os navios negreiros, que 

além de transportar as mercadorias, transportava os escravos, que eram bem mal tratados, 

vamos conhecer mais esta história, para isto leia atentamente o texto e responda as perguntas, 

no final do texto têm as referências bibliográficas e segue abaixo um link de um vídeo explicativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=BJX-S6qI7vw 

Navios negreiros 

Os navios negreiros ou navios tumbeiros foram embarcações que fizeram a travessia 

do Atlântico, transportando mercadorias para troca no continente africano, homens e mulheres 

do continente africano para as colônias européias no novo mundo, e produtos como açúcar e 

café, dentre tantos outros, para o continente europeu. Esse modelo de negócio ficou conhecido 

como comércio triangular, cuja principal atividade foi o tráfico negreiro, um dos negócios mais 

lucrativos do mundo à época, enviando cativos para sustentar as produções nas plantations ou 

explorações do ouro, como foi o caso do Brasil. 

 

Interior de um navio negreiro, pintura do artista alemão Johann Moritz Rugendas. (aprox. 

1830). 

 

Os escravizados africanos foram retirados de seu continente num processo conhecido 

como diáspora africana. Foi através dos navios negreiros, que fizeram a travessia do atlântico, 

https://www.youtube.com/watch?v=BJX-S6qI7vw
https://www.infoescola.com/geografia/oceano-atlantico/
https://www.infoescola.com/brasil-colonia/comercio-triangular/
https://www.infoescola.com/historia/trafico-negreiro/
https://www.infoescola.com/historia/plantation/
https://www.infoescola.com/historia/diaspora-africana/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2007/06/navio-negreiro.jpg
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que estes indivíduos chegaram em novos lugares. A viagem era bastante difícil e durava cerca 

de dois meses, podendo ser prolongada por conta das tempestades e calmarias em alto mar. 

Os maus tratos começavam antes mesmo de embarcar nos navios. Ficavam à espera do 

momento do embarque, amontoados e em condições precárias e eram levados por embarcações 

pequenas até o navio. Homens brancos compunham boa parte da tripulação e exerciam poder 

por meio de violência. O lugar destinado aos escravizados era o porão do navio, onde muitas 

vezes ficavam amontoados e acorrentados, mas não durante toda a viagem, pois se fizessem 

todo o trajeto presos não chegariam vivos ou chegariam em péssimas condições físicas, o que 

significaria uma perda de mercadoria significativa aos exploradores do trabalho escravo. Em alto 

mar os escravizados ficavam soltos nos porões e eram regularmente levados ao convés para se 

exercitar. O aprisionamento em correntes ocorria quando o navio se aproximava do porto. As 

condições nos navios eram precárias, sem ventilação nos porões – onde passavam boa parte 

do tempo – nem higiene adequada. A alimentação era bastante restrita e recebiam pequenas 

porções de farinha e carne seca e um pouco de água, que era rara até mesmo entre a tripulação. 

 

Para garantir o lucro do negócio do tráfico a superlotação foi constante nos navios 

negreiros. Nos porões eram separados: de um lado ficavam os homens e no outro as mulheres 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2011/07/navio-negreiro.jpg
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e as crianças. O enjoo era constante e os dejetos humanos eram presenças constantes na 

realidade dos porões. Com certa frequência eram limpos com água do mar e vinagre a fim de 

suavizar os odores e a sujeira. Desta forma muitas foram as doenças que se alastraram nos 

navios e chegaram aos portos, como o sarampo, a diarreia e o escorbuto. 

A área de estudos arqueológicos subaquáticos traz aspectos importantes dos navios 

negreiros. Pesquisando os restos das embarcações e cruzando dados com as fontes 

documentais do período revelam um pouco da organização destes espaços. Estudos das áreas 

de arqueologia, arquitetura e história concluíram que os porões dos navios eram normalmente 

divididos em três níveis: o porão propriamente, onde ficava o armazenamento de água e comida; 

a falsa coberta onde ficavam os escravizados; e a coberta para a tripulação. Mas, diversos foram 

os tipos de embarcação que realizaram tais atividades. Algumas foram construídas 

especificamente para o tráfico de cativos, mas a maioria do comércio foi feita com embarcações 

antigas adaptadas para este fim. 

 

Por fim cabe lembrar que esta atividade, embora altamente lucrativa, estabeleceu-se com 

base na exploração e violência contra homens e mulheres africanos. Tratar da escravidão, 

do tráfico atlântico e do cotidiano dos navios entendendo estes indivíduos apenas como carga 

humana é relegá-los o papel mercadológico a que foram submetidos durante trezentos anos. É 

preciso destacar a contribuição dos africanos de diversas origens étnicas, suas ações, suas 

manifestações culturais e seu modo de ser e agir no mundo, que nos formam também enquanto 

nação. 

Referências bibliográficas: 

DREGUER, Ricardo. Kiese: história de um africano no Brasil. São Paulo: Moderna, 2015 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/quem-conta-um-conto 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/peoes-do-trafico 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/frutos-do-mar 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/nas-ondas-do-trafico 

https://www.youtube.com/watch?v=HbreAbZhN4Q – A Rota dos Escravos – A alma da resistência 

Respondas as questões abaixo: 

 

1) Explique o que foram os navios negreiros. 

2) O que um navio negreiro transportava? 

https://www.infoescola.com/doencas/sarampo/
https://www.infoescola.com/doencas/escorbuto/
https://www.infoescola.com/historia/escravidao-no-brasil/
https://www.infoescola.com/historia/trafico-negreiro/
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/quem-conta-um-conto
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/peoes-do-trafico
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/frutos-do-mar
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/nas-ondas-do-trafico
https://www.youtube.com/watch?v=HbreAbZhN4Q
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3) Qual era o negócio mais lucrativo da época? 

4) Explique como era a higiene dentro do navio.  

5) Com base em tudo que você leu no texto, qual sua opinião sobre os fatos 

citados.Explique. 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

 

Leitura e interpretação de imagem e texto 

Leia a tirinha a seguir: 

 

https://www.plural.jor.br/charges/alexandre/armandinho-60/ 

Faça um texto interpretativo da tirinha, coloque suas impressões sobre cada quadrinho: 

1° parágrafo: O que Armandinho observa da janela? 

2º parágrafo: O que faz o menino achar que está tudo bem? 

3º parágrafo: De onde seu pai deve tirar as informações que Armandinho não vê pela 

janela? 

4° Qual a importância da quarentena? 

 

Leia a reportagem com atenção: 

São Paulo prevê retorno às aulas em setembro e com 35% de lotação 

O governo de São Paulo anunciou hoje que o retorno às aulas presenciais no estado está 

previsto para o dia 8 de setembro e terá escolas com 35% da capacidade máxima de alunos. 

Para isso, estão previstos um rodízio entre os alunos e a manutenção de um sistema híbrido, 

reunindo o ensino presencial e o ensino remoto.  

A medida será válida para escolas públicas e privadas e contemplará todas as etapas de 

ensino, passando pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. 

De acordo com o governo, há 13,3 milhões de alunos em todo o sistema de ensino no estado. 

https://www.plural.jor.br/charges/alexandre/armandinho-60/
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A confirmação da reabertura das escolas nessa data, no entanto, dependerá da 

permanência de todas as regiões do estado na fase amarela (fase 3) do plano de flexibilização 

da economia, o chamado Plano São Paulo, por pelo menos 28 dias.  

De acordo com o governo, todo o estado retomará as aulas presenciais no mesmo dia.  

Na fase amarela de reabertura economia, há liberação do funcionamentos de shoppings 

centers, bares, restaurantes e comércio com restrições. 

O plano de retomada das aulas, que é dividido em três etapas e depende de uma série 

de fatores, foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) e pelo secretário estadual de 

Educação, Rossieli Soares, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.  

Ainda não está claro quais etapas de ensino serão priorizadas na reabertura das escolas 

—se a educação infantil ou se outras etapas, como o ensino fundamental e o ensino médio, 

voltarão antes. 

Segundo o secretário-executivo da secretaria de Educação, Haroldo Rocha, as redes terão 

autonomia para decidir quais alunos voltarão primeiro para as escolas. 

 Na rede estadual, segundo Soares, a previsão é que haja um rodízio entre os alunos de 

forma que todos os estudantes tenham a oportunidade de ir à escola e entregar atividades pelo 

menos uma vez por semana. De acordo com o secretário, os protocolos específicos da rede 

estadual serão divulgados na próxima semana. 

Retorno em etapas  

A volta será feita em três etapas e começará com até 35% dos alunos presenciais. O 

restante acompanhará o conteúdo nas plataformas digitais. Ainda não foi esclarecido quais serão 

os critérios para escolha dos alunos que irão às escolas. 

Etapa 1 (a partir de 8 de setembro) - Até 35% dos alunos de forma presencial; 

Etapa 2 (ainda sem data definida) - Até 70% dos alunos;  

Etapa 3 (ainda sem data definida) - Até 100% dos alunos. 

Para a implementação da primeira etapa, com retorno de 35% dos alunos no dia 8 de 

setembro, todas as cidades do estado devem ter permanecido na fase amarela (fase 3) do plano 

de flexibilização da economia, o chamado Plano São Paulo, por pelo menos 28 dias. 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/06/24/retorno-as-aulas-sao-paulo.htm 

 

 

Responda em seu caderno: 

1. Do que se trata a reportagem? 

2. O que é um sistema híbrido de ensino? 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/06/24/retorno-as-aulas-sao-paulo.htm
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3. Quais as condições mínimas para que o governo determine o retorno às aulas? 

4. Qual a posição do Secretário estadual de educação Rossieli Soares? 

5. Na sua opinião é seguro retornar as aulas? Justifique. 

 

 

 

Componente Curricular: Educação Física                                                    Prof° André 

 

Para essa semana temos como proposta de atividades mais exercícios práticos. Como já 

falamos anteriormente, não deixem de se movimentar, principalmente neste momento é 

essencial que façam atividades físicas. A atividade a seguir proporciona uma melhoria e 

manutenção do condicionamento físico, desenvolvimento de capacidades coordenativas e 

habilidades motoras, além de aumentar a consciência corporal (conhecimento do próprio corpo). 

Os exercícios são simples e podem ser realizados em um pequeno espaço da sua casa, na sala, 

no quintal, na garagem ou em outro lugar que preferir, não se esqueça de afastar alguma coisa 

que possa te oferecer algum risco, deixando um espaço livre para a prática, porém se sentir 

medo de se machucar ou insegurança de realizar qualquer um dos exercícios não faça. 

 

Atividade: Alfabeto da Educação Física 

 Abaixo temos uma lista de exercícios para cada letra do alfabeto. Você deverá realizar 3 

(três) vezes os exercícios de acordo com o seu nome. Por exemplo: se meu nome é André, eu 

vou realizar os exercícios que tiverem ao lado das letras A, N, D, R e E, 3 vezes para cada letra 

com 30 segundos de intervalo entre cada exercício ( Letra A: 15 polichinelos – faço 15 

polichinelos, descanso por 30 segundos, faço mais 15, descanso mais 30 segundos, faço mais 

15, descanso mais 30 segundos e vou pra letra N e assim por diante). Caso o seu nome seja 

muito curto, realize também os exercícios relacionados as letras do seu sobrenome. Incentive 

seus familiares a fazerem com os nomes deles também. Procure fazer essa atividade mais de 

uma vez na semana, para variar um pouco, nos outros dias pense em outros nomes (pode ser 

um(a) amigo(a) da escola que você está com saudade, um familiar, um professor, ou qualquer 

outra pessoa. Use a criatividade e movimente-se.  

Se possível tire fotos ou grave vídeos curtos realizando a atividade e mande para o professor 

através do whats app (99835-5877). Em caso de dúvidas pode entrar em contato também pelo 

whats app ou se preferir pelo e-mail andrebma9@hotmail.com. 
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A. Realizar 15 polichinelos (comece com os pés unidos e os braços colados ao corpo afaste 

bem as pernas e estique os braços acima da cabeça batendo uma palma, volte para a 

posição inicial e repita até chegar nas 15 vezes). 

B. Dar 10 pulos no lugar, esticando bem os braços, tentando chegar o mais alto possível. 

C. Corrida no lugar por 20 segundos. 

D. Subir e descer de uma cadeira 10 vezes. 

E. Pular em um pé só pela casa, 8 vezes cada pé. 

F. Ficar na posição de aviãozinho por 10 segundos, depois trocar a perna e ficar mais 10 

segundos, conforme a imagem a seguir:   

G. 5 saltos flexionando (dobrando) os joelhos quando estiverem no ar. 

H. Andar com as mãos no chão, 10 passos. 

I. Realize a sequência: Mãos na cabeça, mãos nos joelhos e nos pés, 10 vezes.  

J. Deitar no chão em decúbito dorsal (barriga pra cima) e levantar, 6 vezes. 

K. Agachar, levantar e saltar. 7 repetições. 

L. Esticar os braços e tentar tocar nos pés. 8 vezes. 

M. Corrida lateral. Dê 3 passos de lado em uma direção e depois mais 3 para a outra direção. 

5 repetições. 

N. Estátua na ponta dos pés. 5 vezes tentando ficar o maior tempo que conseguir. 

O. Deitar no chão em decúbito dorsal (barriga pra cima) e levantar, 6 vezes. 

P. Sentar no chão e levantar. 8 repetições. 

Q. Siga a sequência, colocando as mãos na: cabeça, ombros, joelhos e pés. 10 vezes, 

aumentando a velocidade. 

R. Corrida no lugar encostando o calcanhar no bumbum por 20 segundos. 

S. Estátua na posição a seguir por 10 segundos:         

T. Saltar para frente e para trás 10 vezes. 

U. Caminhar na ponta dos pés por 15 segundos. 

V. Caminhar tocando somente os calcanhares no chão por 10 segundos. 

W. Pular para um lado e para o outro com os pés juntos por. 10 repetições para cada lado. 

X. Corrida no lugar com elevação de joelhos (subindo um joelho de cada vez). 20 segundos. 

Y. Corrida frente/costas. Vá de frente e volte de costas em um curto espaço 

(aproximadamente 3 metros). 20 segundos. 

Z. Passar por baixo de alguma coisa (que não te ofereça risco de se machucar) rastejando 

ou engatinhando (mesa, cadeira, etc).   
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Componente Curricular: Arte – Prof°: Ândrea e Luana 

 

 

 

Componente Curricular: Arte 

Vamos conhecer a linguagem da história em quadrinhos; Desenvolver a percepção das 

diferentes expressões das personagens; Desenhar diferentes expressões das personagens. 

 

       Iremos estudar as diferentes expressões dos personagens como elemento importante para 

a construção da narrativa.  

 ATIVIDADES: Histórias em quadrinhos 

Já falamos um pouco sobre a história das HQs, agora vamos estudar os elementos das 

histórias em quadrinhos, Vamos investigar alguns elementos usados para construir uma HQ 

como os balões, legendas, letras, onomatopeia e enquadramento. Nessa atividade iremos 

estudar as expressões das personagens. 

Vários recursos gráficos poderão ser usados pelo cartunista para melhor representar as 

ações e movimentos das personagens durante a narrativa: tracinhos paralelos, bolinhas, 

estrelinhas, brilhos, fumacinha, rastros... e as expressões fisionômicas para representar tristeza, 

alegria, dor, espanto...  

 

 

 

Veja o exemplo abaixo: 

Srs. pais e responsáveis: 
Para facilitar a realização das atividades, preparamos a seguinte legenda: 
 

: o que o aluno deve LER 

: o que o aluno deve RESPONDER em seu caderno. 

: no que é importante o AUXÍLIO de um adulto. 
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Imagem: https://erikbertelli.wordpress.com/tag/expressoes-faciais/ 

Para essa atividade faça em seu caderno ou em uma folha. Não se esqueça de 

colocar o nome, série e data. 

A expressão do rosto é muito importante para passar uma mensagem da história. Uma 

sobrancelha levantada é um sinal de desconfiança, é uma linguagem corporal que todos 

nós conhecemos. Procure e observe em jornais, livros, gibis e revistas diferentes 

expressões de rostos, em seguida crie um personagem desenhando as seguintes 

expressões em seu rosto: 

Raiva                                    Tristeza   

 

 

 

 

  

 

 

                   Felicidade                                 Desconfiança 

 

 Observação alunos da manhã: Guardem suas atividades de Arte em uma pasta ou sacola 

para entregar na volta as aulas presenciais na escola, combinado?  

         Boa aula!  

Professora de Arte! 
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