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

 
Atividades on line – EJA – 5ª série 

 
 

 
1 

 

Semana 21 - 31/08 a 04/09/2020  

 

Caro aluno 

 

Enquanto as aulas continuam suspensas, a Secretaria de Educação com a colaboração dos 

professores e coordenadores preparou um caderno impresso, o “Construindo Aprendizagens”, para 

melhorar o acesso ao ensino. 

É importante que NÃO façam todas as atividades de uma vez, e sim aquelas que os 

professores irão indicar em cada semana para serem realizadas. Procure se organizar de uma 

forma com que você realize as suas lições durante a semana, evitando assim ficar atrasado. 

 

Bons estudos! 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Objetivos: Avaliar, em textos, recursos verbais, não verbais e multimodais utilizados com a 

finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos ou de gerar uma mensagem de cunho 

político, cultural, social ou ambiental. 

 

Contextualização: Apresento, abaixo, um infográfico que apresenta os mitos e verdades sobre a 

Covid-19. Analisem o texto e as imagens do infográfico. Também iniciei com sílaba tônica e a 

classificação da mesma. 

 

Atividades: As respostas devem ser escritas em folhas avulsas, com nome, série e a semana em 

referência. 

 

O que é um INFOGRÁFICO? 

 

O infográfico serve para transmitir informações através de imagens, desenhos e outros 

elementos gráficos – já que a maioria das pessoas consegue assimilar os conteúdos visuais – 

acompanhados de um texto que é um resumo didático e simples, o que facilita a compreensão de 
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conteúdos complexos. Por unir texto e imagens, atua em duas zonas distintas do cérebro humano: 

o lado direito, responsável por entender e interpretar desenhos/figuras; o lado esquerdo, que foca 

a escrita e o raciocínio lógico. Logo, ao interpretar um infográfico, as duas áreas do cérebro atuam 

conjuntamente, ajudando na absorção rápida das informações contidas ali. 
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Analise o infográfico e responda as questões abaixo: 

 

1) Quais são os mitos e verdades sobre a Covid-19? 

MITOS VERDADES 
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2) Qual a informação sobre o tempo de vida do vírus em objetos? 

3) Qual a informação sobre a vitamina D? 

4) Como devemos nos prevenir da Covid-19? 

5) Quais são os sintomas para procurar um médico? 

 

Sílaba Tônica: 

Silaba tônica é a sílaba pronunciada com mais ênfase, é a sílaba mais forte de uma palavra. 

Cada palavra tem apenas uma sílaba tônica. 

Se a palavra é acentuada, a sílaba tônica é aquela acentuada, mas, se não é acentuada, 

devemos prestar bastante atenção ao ler a palavra para encontrar a sílaba mais forte. 

 

Exemplos: 

a-ba-ca-xi: xi é a sílaba tônica; 

u-ru-bu: bu é a sílaba tônica; 

a-ni-mal: mal é a sílaba tônica; 

te-le-fo-ne: fo é a sílaba tônica; 

re-lâm-pa-go: lâm é a sílaba tônica; . 

pro-je-to: je é a sílaba tônica; 

bo-ne-ca: ne é a sílaba tônica; 

me-sa: me é a sílaba tônica; 

 

Nos exemplos acima, podem notar que nem sempre a sílaba tônica é acentuada (quando a 

palavra não tem acento). 

Podemos classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica: 

Oxítonas – quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Então, as palavras: 

a-ba-ca-xi, a-ni-mal, u-ru-bu são oxítonas porque a última sílaba é a tônica, a mais forte. 

Paroxítonas – quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Logo, as palavras: 

Te-le-fo-ne, me-sa, pro-je-to são paroxítonas porque a penúltima sílaba é a tônica. 

Proparoxítonas – quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Então, as palavras: 

Re-lâm-pa-go, lâm-pa-da, mé-di-co são proparoxítonas porque a antepenúltima sílaba é a tônica. 
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Observação: ao classificar a posição da sílaba tônica na palavra, sempre da direita para a esquerda 

que você irá analisar. 

 

6)    As palavras abaixo estão presentes no texto. Qual é a sílaba tônica e qual é a 

classificação? Divida as palavras em sílabas. 

Álcool – vírus – sapatos – casa – febre – água – desinfetantes – eficazes – pandemia – 

saúde – ministério – inoxidável.  

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: Interpretação e raciocínio lógico envolvendo Adição, Subtração e Multiplicação. 

 

Contextualização: Informações sobre a COVID-19 por meio de situação problema e leitura gráfica   

( infográfica ). 

Atividade: Resolver no caderno. 
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   Acima estão dois infográficos que apresentam o número de casos e número de mortes, o 

infográfico da esquerda é até o dia 10 de agosto e o da direita é até o dia 23 de agosto; observe 

que em apenas 13 dias houve um aumento considerável “assustador” do número de mortes no 

nosso país! 

 

Comparando os dois infográficos responda em seu caderno: 
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a) Quantas pessoas no Brasil morreram do dia 10 ao dia 23 de agosto? 

 

b) Calcule e escreva por extenso o aumento de mortes na região sudeste. 

 

c) Qual foi o aumento de mortes no estado de São Paulo? Por que você acha que isso aconteceu? 

 

d) Escreva por extenso o número de mortes do infográfico do dia 23 de agosto dos estados abaixo: 

 

SP ____________________________________________________________________ 

 

RG ____________________________________________________________________ 

 

BA ____________________________________________________________________ 

 

MA ____________________________________________________________________ 

 

 

e) Quais são os números antecessores e sucessores de mortes dos estados relacionados abaixo 

no infográfico do dia 23 de agosto? 

 

Ceará _________ , _________ 

 

Rio Grande do Sul _________ , _________ 

 

Espírito Santo _________ , _________ 

 

Rio de Janeiro _________ , _________ 

 

f) No dia 10 de agosto quantos casos a menos tinham no estado de Minas Gerais em relação ao 

dia 23 de agosto? 
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g) Calcule o triplo de óbitos por Covid-19 no estado do Amapá-AP seguindo o infográfico do dia 23 

de agosto. 

 

HISTÓRIA – Profa. Lindinalva 

 

Objetivos: compreender sobre a gravidade do surgimento de novas epidemias podem trazer às 

populações atuais. 

 

Contextualização: Entender que o aparecimento de epidemias já ocorria em séculos passados e 

como a propagação delas foi tornando-se cada vez mais eficaz, acompanhando os avanços obtidos 

com as novas tecnologias criadas pelo homem. Habilidades: 02, 03 e 05. 

  

Atividade:   

Esta semana a proposta é realizar a atividade da página 12 do “Caderno de Atividades” 

Construindo Aprendizagens. Se necessário retome a leitura dos textos.  Agora, fica fácil 

realizar a atividade proposta. 
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Dica! 

Para complementar seus estudos, seguem sugestões de links: 

 

Epidemias no Brasil: como o País lidou com a febre amarela e a gripe espanhola 

https://youtu.be/cll0K5JWtZQ 

 

Pandemias: Como as doenças mudaram a História 

https://youtu.be/QaospR6Jkio 

 

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivo: Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e 

contemporâneas. 

  

Brasil: aspectos econômicos 

  

As condições naturais do Brasil tiveram enorme influência na forma de ocupação europeia 

do nosso espaço, desde o início da colonização até bem recentemente. 

https://br.images.search.yahoo.com/search/images 

https://youtu.be/cll0K5JWtZQ
https://youtu.be/QaospR6Jkio
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A partir de 1530, o Brasil conheceu o início efetivo da ocupação portuguesa, que aqui 

encontrou condições favoráveis para implantar um sistema de produção baseado nos princípios 

econômicos mercantilista, dominante na época: formação de colônias preferencialmente nas áreas 

tropicais, para fornecer gêneros alimentícios tropicais, matérias-primas e metais preciosos que 

atendessem à necessidades do mercado europeu. Os lucros seriam elevados e haveria uma 

significativa acumulação de capitais, produto da comercialização desses produtos. Era a época do 

capitalismo comercial, também conhecido como Revolução Comercial. 

 

https://br.images.search.yahoo.com/search/images 

 

Formou-se aqui o que se convencionou chamar de economia dependente, que foi se 

estruturando e se modificando a fim de atender às economias europeias dominantes. Assim, nosso 

espaço geográfico foi sendo arranjado de fora para dentro, uma área periférica submetida a um 

país central. 

Assim, desde sua formação inicial, o Brasil foi uma área complementar, situada na periferia 

do sistema capitalista europeu, então em formação. Transformou-se em mercado produtor de 

produtos primários, necessários ao pleno funcionamento do sistema capitalista, principalmente 

quando ele alcançaria sua fase industrial. Portanto, a formação e a evolução social brasileira foram 

profundamente marcadas pela imposição dessa estrutura econômica. 

Evidencia-se, assim, a influência inicial do quadro natural, que permitiu a estruturação de 

economia de exportação de gêneros alimentícios e matérias-primas tropicais. Assim, nossa 

evolução econômica, até recentemente, foi fruto da relação meio natural e processo histórico. 

Organizado desde o início da sua história como um país de economia dependente, porque 

sua produção se baseava na exportação de produtos primários destinados ao mercado 
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internacional, só no século passado o Brasil deu seus primeiros passos no sentido da diversificação 

de sua economia, com a implantação de um processo de industrialização, inicialmente bem tímido. 

Embora em fase avançada e com saldos positivos, o país ainda não rompeu totalmente os laços 

com seu passado colonial. Tampouco conseguiu deflagrar plenamente sua revolução Industrial. 

Apesar de ter conhecido substanciais alterações em sua estrutura de produção, o sistema 

latifundiário predominante, as relações arcaicas de trabalho no campo e a configuração de suas 

classes sociais rurais ainda mantêm o país preso ao seu passado. 

Professor Edmilton Sampaio Bezerra Junior, Graduado em Geografia 

Assinale a alternativa correta: 

  

1 – Quando o Brasil conheceu o início efetivo da ocupação portuguesa? 

A – 1500 

B – 1888 

C – 1530 

D – 2010 

  

2 – Analisando a imagem Capitalismo Comercial do século XVI até século XVIII, o que as colônias 

receberam das metrópoles? 

A – Metais preciosos 

B – Especiarias 

C – Escravos 

D - Manufaturas 

  

3 – Quais as condições favoráveis para implantar um sistema de produção baseado nos princípios 

econômicos mercantilista, no Brasil colônia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4 – Por que o Brasil ficou conhecido como um país de economia dependente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

CIÊNCIAS – Profa Dora 

 

Objetivos: identificar as principais características dos vírus e conhecer algumas doenças 

provocadas por vírus.  

 

Contextualização: ampliando saberes sobre as características dos vírus, nesse período de 

pandemia.  

 

 

Texto: Vírus " Parasitas obrigatórios" 

 

Os vírus são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem, 

entretanto, eles não parasitam apenas as células humanas.  Esses organismos, que só se 

reproduzem no interior de células, podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma 

planta, por exemplo.  

Os vírus são bastante pequenos e não podem ser visualizados nem mesmo no microscópio 

óptico.  Além disso, não possuem célula, sendo assim, não são considerados por muitos 

pesquisadores como seres vivos.  Dizemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, uma 

vez que só conseguem reproduzir-se no interior de uma célula.  Eles não possuem ribossomos ou 

outras estruturas capazes de produzir suas próprias proteínas.  Dessa forma, não realizam 

nenhuma atividade metabólica fora de células.  
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Os vírus multiplicam-se no interior das células infectadas graças à inserção de seu material 

genético, que passa a comandar o metabolismo da célula hospedeira.  Cada vírus possui um 

mecanismo diferente de multiplicação.  

Os vírus podem ser encontrados em praticamente todos os lugares e infectar qualquer tipo 

de célula.  

As doenças causadas por eles são chamadas de viroses e são tratadas com poucas drogas, 

sendo recomendado normalmente repouso e boa alimentação.  É importante frisar que antibióticos 

não são eficazes no tratamento de doenças virais.  

Como exemplos de doenças causadas por vírus, podemos citar: aids, caxumba , dengue,  

ebola , febre amarela,  gripe  , hepatite,  herpes,  HPV , meningite , raiva,  rubéola,  sarampo,  

varicela,  coronavírus. 

Fonte. www.usp.br 

 

Atividades: Mostre que você está bem informado sobre o coronavírus! Analise as frases a seguir e 

julgue-as verdadeiras ( v ) ou falsas  ( f ) . 

 

1  (    )  O coronavírus é contagioso.  

 

2  (    ) O vírus surgiu no brasil 

 

3 (    ) O vírus é transmitido pelo espirro 

 

4  (   ) Devemos frequentar espaços públicos 

 

5  (    )  As mãos devem ser lavadas apenas com água limpa.  

 

6 (    )  Álcool gel 70 ajuda a eliminar os vírus.  

 

7  (    ) Tosse não é sintoma do coronavirus . 

 

8   (    ) Ao espirrar coloque o cotovelo na frente da  boca . 
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9  (    )  Covid-19 é o nome oficial do novo coronavírus . 

 

10  (   )  Já existe vacina para  covid-19 

  

11  (   )  O vírus da covid-19  circula apenas na  china 

 

12  (   )  As pessoas com doenças crônicas como por exemplo  bronquite , pertencem ao grupo de 

risco . 

 

 INGLÊS - Profa. Rosemere 

 

Objetivos: Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, 

expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado. 

  

Contextualização: A atividade dessa semana traz outras siglas que aparecem no dia a dia, além 

de mais um exercício com os pronomes pessoais, vistos na outra semana.  

 

Atividades:  

1- Escreva a sigla correspondente aos termos abaixo. Escolha-as no quadro. 

 

 

a) Los Angeles 

b) Very Important Person (Pessoa Muito Importante) 

c) Extraterrestrial (Extraterrestre) 

d) Before Christ  (Antes de Cristo) 

e) Disc Jockey (aportuguesado: Disc Jóquei) 

f) Compact Disk (Disco Compacto) 
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g) Television (Televisão) 

h) Federal Bureau of Investigation  (Departamento Federal de Investigação) 

i) Electronic Mail (Correio Eletrônico) 

j) Digital Video Disc (Vídeo Disco Digital) 

k) United State of America  (Estados Unidos da América) 

l) Save Our Soul (Salve Nossas Almas) 

  

 2- Relembrando pronomes: escreva o pronome correspondente a cada figura. 

a)        b)         c)            d)    

e)                  f)                 e)    

 

 

ARTE 

 

Caros alunos,  

 

Gostaria que vocês respondessem via Classroom ou por Whatsapp: o que vocês gostariam de 

continuar trabalhando nas aulas de arte? 

(1) História da Música, MPB e Curiosidades sobre movimentos da música.  

(2) Grandes pintores da história da Artes Visuais, como Salvador Dalí entre outros.  

Essas respostas me ajudarão a planejar as aulas, para nosso estudo ficar mais prazeroso e atrativo 

para todos! 

 

 

Atividades: LEIA COM ATENÇÃO E FAÇA COM CARINHO! COPIAR NO CADERNO PARA 

REGISTRO OU RESPONDER VIA CLASSROOM. 
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Fazer leitura e atividade do caderno 1º Construindo Aprendizagens, Unidade I - Pandemia - Páginas 

19 e 20. 

 

Sugestão de vídeo: História da MPB - TV Unesp | https://www.youtube.com/watch?v=eac7Qj4dO9g 

 

MÚSICA 

 

Música é o substantivo feminino que dá nome à arte e técnica de combinar os sons de forma 

melodiosa e com ritmo, podendo ser transmitida por meio de voz e de instrumentos musicais. 

Música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma através do som. 

A palavra música tem sua origem no grego antigo. Vem de TECHNE que significa técnica, 

junto a MOUSIKÊ, que pode ser interpretado como musas. Para os gregos, a música tinha um 

sentido muito mais amplo que o atual. 

 

A LINGUAGEM MUSICAL 

 

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar 

sensações, sentimentos e pensamentos por meio da organização e relacionamento expressivo 

entre o som e o silêncio. Em qualquer tipo de espetáculo, a Linguagem Musical tem um papel 

insubstituível. Nas representações teatrais, acompanha os gestos, a coreografia a declamação, 

para acrescentar algo mais à trama, para tomar o espetáculo mais fascinante e completo. 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA MÚSICA 

 

A música é uma das mais antigas formas de arte da humanidade, ela está presente nas mais 

diferentes culturas e nos mais distantes períodos da história da civilização. A música aproxima as 

pessoas fazendo-as compartilhar suas ideias, emoções e experiências. As pessoas ouvem e 

produzem música pelos mais diversos motivos. Por sua diversidade de utilização, a música se 

presta às mais diversas funções: celebrar, expressar sentimentos  e as emoções em rituais 

religiosos, acompanhar outras formas de arte como o teatro e o cinema, transmitir conhecimento, 

https://www.youtube.com/watch?v=eac7Qj4dO9g
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expressar a cultura, caracterizar um período da história, motivar a força e a coragem, como forma 

de comunicação. 

 

ELEMENTOS FORMAIS DA LINGUAGEM 

 

Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas pelos 

nossos ouvidos. São cinco os elementos formadores do som, e é articulando esses cinco elementos 

que se criam música. Timbre, intensidade, densidade, duração e altura. 

TIMBRE- é a cor do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou 

cantor, por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. 

INTENSIDADE- é a força do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco (baixa 

intensidade) ou se o som é forte (alta intensidade) e ela está relacionada a energia de vibração da 

fonte que emite as ondas sonoras. 

ALTURA- é por meio da altura que podemos distinguir um som agudo (fininho, alto), e um grave 

(grosso, baixo). 

DENSIDADE- a densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de 

sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres simultaneamente, dizemos que 

a música em questão tem uma grande densidade sonora. 

DURAÇÃO- é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo. 

É a características que revela o tempo de emissão de um som. 

 

 

Com base no texto, responda as questões a seguir sobre os princípios da música: 

1- Qual é a etimologia da palavra música? 

2- Descreva a linguagem musical? 

3- Qual é função social da música? 

4- Descreva os cincos elementos formais da música? 


