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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 como as fake news são prejudiciais. Elas são um 

desserviço e demonstram falha no caráter das pessoas que as elaboram e compartilham 

deliberadamente. Já temos muitos problemas a enfrentar em um país tão grande e tão diverso. Aliás, 

para toda sorte de riqueza que há no Brasil, há também muita desigualdade, pobreza e injustiças e 

mazelas sociais. E, portanto, não há o exercício pleno da cidadania para todos. Você concorda? 

Anote sua opinião em seu caderno. 

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


 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 24-25 no caderno Construindo aprendizagens. 

 

2. Faça os exercícios da atividade das páginas 25-28. 

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

 

  

Ciências 

Unidade II – Temática: Cidadania 

Orientação: Nesta atividade será realizado os exercícios do nº 1 ao nº 8 das (páginas 37 e 38).  

Realize a leitura do texto, referente as nossas ações sobre o meio ambiente, na página 36 da 

apostila construindo aprendizagens. 

Atenção: Ao assinalar as questões, pense em suas ações do dia a dia. 

 

 

 

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 e preconceito 

O preconceito, em geral, pode originar-se de diferentes maneiras, desde que estejamos 

falando de alguém considerado diferente ou historicamente julgado e tratado como inferior. Nesse 

sentido, temos preconceito contra o gênero feminino, classe social, raça e orientações sexuais não 

heterossexuais, por exemplo. Já o racismo é a manifestação de um preconceito racial que ocorre em 

situações específicas em que uma das raças foi, historicamente, considerada inferior à outra. 

Segundo o site Agência de Notícias, do IBGE, o censo de 2016 apontou que a população que 

se autodeclara preta ou parda no Brasil ainda carrega consigo os maiores índices de analfabetismo, 

menor escolaridade, menor renda mensal e maior taxa de desemprego. Há uma desigualdade 

social sistêmica que leva ao preconceito racial, pois os mais prejudicados nessa cadeia são os 

negros, e isso somente poderia ser resolvido por meio de políticas públicas voltadas para a 

valorização daqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade, afirma o 

Prof.º Dr. Otair Fernandes — professor de Sociologia da UFRRJ e coordenador do Laboratório de 

Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Leafro). 

Devemos lembrar que o racismo somente acontece quando há um sistema de poder que 

considera aquela raça, contra qual é praticado, inferior. Nesse sentido, falar que acontece racismo 

de um negro contra um branco seria errado, visto que o que pode acontecer é, no máximo, 

discriminação. Também devemos observar que o racismo não é exclusivo do Brasil e nem das 

Américas, onde a escravização de povos africanos foi mais intensa, mas acontece em algum grau e 

contra grupos étnicos minoritários em todas as partes do mundo. 

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

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/abolicao-luta-escrava-por-liberdade.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/racismo.htm


Relato de racismo 

 

Foto de divulgação: Elza Soares, 85, cantora que lançou ―A Mulher do Fim do Mundo‖ 

 

―Eu era uma criança, não tinha nem dez anos, mas já ajudava a minha mãe, que lavava roupa 

para fora. Como era comum naquela época [início dos anos 1940], não podíamos usar o elevador 

social dos prédios, só o de serviço. Uma coisa estúpida. Mas naquele dia, que eu nunca esqueci, o 

elevador de serviço estava dando defeito. Com uma trouxa de roupa nos braços, minha mãe não viu 

que a cabine estava em outro andar quando abriu a porta e se esborrachou no fosso. Foi uma cena 

desumana. O porteiro não avisou sobre o defeito e tampouco nos deixou usar o elevador social. 

Empregados, quase sempre negros, não podiam. Minha mãe se machucou bastante, mas mesmo 

assim ninguém foi solidário com ela. Teve que sair pelos fundos, para não incomodar os moradores. 

Só muitos anos depois, já adulta, é que consegui processar essa imagem. Eu sabia o que era o 

racismo, mas não desconfiava que podia tomar essa dimensão. É uma doença que continua até 

hoje. E para a qual, infelizmente, não tem vacina.‖ 

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

 

Exercícios 

1. Leia os textos com muita atenção! 

 

 A 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. De acordo com o texto, a população que se autodeclara parda ou preta que o censo de 2016 

revela por meio do IBGE sofre quais problemas sociais? 

 

 

3. Pesquise quais são as cinco cores em que nos autodeclaramos, segundo o IBGE. 

 



4. Já sofreu algum preconceito racial? 

 

 

 

5. A cantora Elza Soares fez um relato de racismo. Algum fato que ocorreu no texto persiste até 
hoje? 

 

 

Inglês 

Orientação: Realize a leitura do texto extraído do site G1 em que fala sobre como estudar 

inglês durante a pandemia. 

Titulo da matéria: Imersão no inglês: como a quarentena pelo coronavírus pode servir para 

jovens ampliarem o estudo do idioma. 

Se divertir e tornar o ambiente propício para a aprendizagem são algumas das formas de 

imersão em um idioma. 

Por Marcelo Valadares, G1 em 31/03/2020  

Aprender e se divertir: Sugere se  alguns jogos, como a forca, a mímica e a amarelinha, que 

podem ser feitas por níveis básicos e intermediários. 

Construir um hábito: Uma das melhores maneiras de construir um hábito é deixá-lo óbvio. 

Escolha um lugar da sua casa para etiquetar os móveis. Cole nos objetos as palavras em inglês. 

Essa dinâmica ajuda a ganhar novos vocabulários e a lembrar do inglês no seu cotidiano. 

Organização: O que você pode fazer para lhe trazer mais organização no dia a dia? Sugere se 

uma lista de afazeres com palavras em inglês. 

Aprender com comida: Quando você for fazer uma refeição, veja o que tem ali e fale em inglês: 

talheres, ingredientes, prato. Isso ajuda a memorizar as palavras. Caso você não saiba alguma, 

procure em um dicionário. 

Karaokê: Que tal cantar em inglês? Escolha a música que você gosta e cante. Pode ser 

sozinho ou juntando todos que estão na quarentena com você. Aprender com música é muito 

interessante para desenvolver a pronúncia, a entonação e o vocabulário. ( há várias músicas no 

youtube em forma de Karaokê) 

Bate-papo: Chamar um amigo para uma conversa online pode ser de grande utilidade para 

desenvolver a conversação. 

 

Pergunta. Você consegue selecionar 10 palavras em inglês relacionadas a cada item abaixo: 

1) Comidas 

2) Esportes 



3) Profissões 

 

Exemplo 

 

4) Instrumentos musicais : Guitar, bass guitar, acoustic guitar, drums, piano, violin, sax, trumpet, 

organ, flute. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/31/imersao-no-ingles-como-a-quarentena-pelo-coronavirus-pode-servir-para-jovens-

ampliarem-o-estudo-do-idioma.ghtml 

 

Boa semana e se cuide!  

 

 


