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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? 

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


 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.  

 Pesquise o significado das palavras: cidadania, democracia, política, ética e corrupção e 

anote em seu caderno. Anote também a fonte de onde copiar. Poste uma foto para mim pelo 

whatsapp de seus registros. 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 

 

Tema :  dinheiro , juros simples e composto, inflação 

Objetivos : compreender os conceitos relacionados ao tema e efetuar operações para o 

calculo dos mesmos 



 



 

 

 



 

1) Uma bicicleta custa R$ 400,00 e seu preço é corrigido mensalmente pela taxa de 

inflação.  Supondo que a inflação nos proximos 2 meses de 20% e 10% respectivamente, qual o 

preço dessa bicicleta daqui há 2 meses? 

2) Ana investiu R$ 1000,00 em um banco que paga juro de 5% ao mês. Determine o 

montante de ana após 2 meses de investimento, se o dinheiro for aplicado:  a) a juro simples ; 

b) a juro composto. 

3) Um estabelecimento bancário está pagando juro composto de  10% ao mês.   Leonel 

investiu R$100.000,00 nesse banco .  Qual o montante de leonel após 3 meses de 

investimento? 

4) Calculo o montante de um capital de R$ 100.000,00 investido durante 3 meses, a juro 

composto de 8% ao mês. 

 

História 

Racismo no Brasil 

No Brasil e em outros países que utilizaram a mão de obra escrava, o racismo resulta, 

principalmente, da colonização e da escravidão. No dia 13 de maio de 1888, a promulgação da Lei 

Áurea proibiu a escravidão, mas não foram criadas políticas de inserção dos negros recém-libertos 

no mercado de trabalho e na educação. 

Além dessa situação, os ex-escravos ainda esbarraram no problema da fome e da moradia, 

visto que muitos perderam, do dia para a noite, as condições mínimas de subsistência das quais 

dispunham enquanto eram escravizados. Na passagem do século XIX (19) para o século XX (20), é 

que podemos situar, então, o momento em que o racismo instalou-se em uma sociedade que já não 

poderia manifestar seus anseios racistas legalmente de maneira explícita, mas os manifestava de 

outras formas. Como medida de coerção da cultura e dos hábitos dos negros, por exemplo, foi 

proibida, por decreto localizado no Código Penal de 1890, a prática e a difusão da capoeira, uma 

arte de origem africana. 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/racismo.htm 

Relato de racismo 

Frei David Raimundo dos Santos, 63 anos, frade, fundador da ONG Educafro 

“Foi quando eu era seminarista no interior de São Paulo. Era 13 de maio de 1966 e os meus colegas 

de seminário, quase todos descendentes de italianos ou alemães, resolveram homenagear o dia da 

abolição dos escravos com um almoço. Nós, os poucos negros ou pardos da turma, fomos 

convidados a sentar na mesa central do refeitório, decorada com as palavras „Navio Negreiro‟. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/racismo.htm


Quando vi aquilo me recusei e sentei numa mesa lateral, com todos os outros colegas. Pois os 

organizadores daquilo me pegaram à força, me arrastaram e me fizeram sentar na marra junto aos 

outros negros, no que considerei uma ofensa gravíssima. Arrumei as malas para ir embora, mas fui 

convencido a ficar pelo padre do local. Ele me recomendou que deixasse o ódio passar e que 

tomasse aquele episódio como bandeira de luta para um mundo melhor. E, de fato, aquele episódio 

alterou radicalmente a direção da minha vida. Foi a partir de então que tirei a foto do meu pai, que 

era negro, do fundo da minha mala, e coloquei-a ao lado da fotografia da minha mãe, branca, com os 

meus objetos pessoais.” 

 

Fonte: https://www.educafro.org.br/site/relatos-de-racismo/ 

Exercícios 

1. Leia os textos com atenção: 

 

 Atividade de história é para ser respondida em uma folha de seu caderno: 

 Coloque seu nome completo, data e série. 

 Entregue esta atividade na escola. 

 

2. Segundo o texto, a Lei Áurea de 13 de maio de 1888 proibiu a escravidão, contudo como 

ficou a situação das pessoas que foram escravizadas? 

 

3. Você já viu a arte da capoeira? Conhece algum jogo, comida ou prática esportiva de origem 

africana? 

 

 

4. Após a leitura do relato de racismo sofrido pelo Frei David Raimundo dos Santos comente 
com as suas palavras o que mais chamou a sua atenção. 

 

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! 

 

https://www.educafro.org.br/site/relatos-de-racismo/

