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ATIVIDADES: Se o professor(a) te pedir uma 

atividade em folha separada, não se esqueça: 

 

Devem ser entregues contendo: 

 Uma folha separada por cada matéria. 

 Nome completo do aluno com a série. 

 Nome do professor da disciplina. 

 Data. 

 

Ou.... responda as atividades na apostila: CONTRUINDO APRENDIZAGENS 

(caderno azul). 

 

 

 

Português 

Nesta semana, iniciaremos a unidade temática 2 do caderno Construindo aprendizagens. 

O tema abordado é cidadania. Você sabe o que é isso? A ideia é, ao final da unidade, fazer 

uma produção sobre o tema.  

 

 VAMOS REFLETIR  

 No texto da semana passada, vimos os aspectos positivos e alguns destaques da bela 

diversidade que há em nosso país. Mas temos claro que nem tudo é beleza. Aliás, para a riqueza 

que há no Brasil, há também muita desigualdade, pobreza e injustiças sociais. E, portanto, não há o 

exercício pleno da cidadania para todos. Você concorda? 

 Faça, em seu caderno, uma lista dos aspectos positivos do nosso país e outra lista dos 

aspectos negativos. Em seguida, escreva: quais seriam as possíveis causas para os problemas que 

você listou e quem seriam os responsáveis.  

Exemplo: Português 

Aluno:___________Série____ 

Professor(a)_______Data:___ 

Atividade:________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

https://www.google.com/search?q=EMEB+FREITAS+NOBRE+TELEFONE&rlz=1C1AVFC_enBR876BR876&oq=EMEB+FREITAS+NOBRE+TELEFONE&aqs=chrome..69i57.6859j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 Poste uma foto de seus registros para mim pelo whatsapp. Não precisa entregar.    

 LEITURA E ANÁLISE DE TEXTO  

1. Faça a leitura dos textos das páginas 22-23 no caderno Construindo aprendizagens. 

 

2. Faça os exercícios da atividade das páginas 23-24. 

 Após responder, tire fotos da atividade e poste para mim pelo whatsapp. 

 

 

 

Ciências 

Unidade II – Temática: Cidadania 

Orientação: Nesta atividade será realizado os exercícios nº 1 e 3 das (páginas 33 e 34). 

Para o exercício nº1, faça a leitura do TEXTO I (Página 32) e TEXTO II (Página 33) da apostila 

construindo aprendizagens, relativo à vacina como uma forma de prevenção. 

Para o exercício nº3, faça a leitura e a interpretação da imagem do exercício da página 34. 

 

Matemática 

Unidade II – Temática: Cidadania 

Orientação: Realize a leitura dos textos água e saúde na página 45 da apostila, e responda as 

questões que se pede nas páginas 45 e 46. 

 

História 

Unidade II – Temática: Cidadania 

Orientação: Realize a leitura dos textos sobre a história do índio no Brasil na página 43 da apostila, 

e responda as questões que se pede na página 44. 

 

Inglês  

Unidade II – Temática: Cidadania 

Orientação: Faça a atividade da página 41 da apostila onde há frases a respeito do meio ambiente e 

associe as imagens que se pede. 

Boa semana e se cuide! 


