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QUERIDOS, ALUNOS E FAMÍLIAS, DA EMEB ANITA:  
 

ESPERAMOS QUE TODOS ESTEJAM BEM!  

CONTINUAMOS, NESSAA SEMANA O TRABALHO, COM O MATERIAL IMPRESSO “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”. O USO DESSE MATERIAL VEM SENDO PLANEJADO E ORIENTADO PELOS 

PROFESSORES, ATRAVÉS DE ATIVIDADES PROPOSTAS, AQUI PUBLICADAS. IREMOS TRABALHAR 

AINDA ESTE MÊS DE SETEMBRO, COM ESTE MATERIAL. ORIENTE, SEU FILHO, A REALIZAR 

APENAS O QUE FOI PROPOSTO.  

PARA O MÊS DE OUTUBRO, INICIAREMOS O TRABALHO COM O MATERIAL DE APOIO DOS 

LIVROS: EMAI / LER E ESCREVER E OS DIDÁTICOS. AS ATIVIDADES, TAMBÉM CONTINUARÃO A 

SEREM PLANEJADAS E ORIENTADAS PELOS PROFESSORES, ATRAVÉS DO PORTAL DA 

EDUCAÇÃO COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES. NÃO DEIXEM DE ACOMPANHAR E SEGUIR 

TODAS AS ORIENTAÇÕES.  

EM NOSSA ESCOLA, OS LIVROS SERÃO ENTREGUES, JUNTO COM O KIT DE ALIMENTAÇÃO, NO 

DIA 09/09, QUARTA-FEIRA. ESTAREMOS AGUARDANDO A PRESENÇA DE VOCÊS COM OS 

DEVIDOS CUIDADOS. 

AGRADECEMOS A PARCERIA! 

 
 

Componente Curricular: Matemática  

 

ATIVIDADES 

1) Vamos continuar com a atividade de sólidos geométricos da página 22 da apostila 

Construindo Aprendizagens. 

2) Após fazer a atividade de sólidos geométricos do material impresso, vamos continuar 

com geometria e trabalhar mais com as figuras geométricas.  

 

https://www.google.com/search?q=solidos+geometricos+e+arte&sxsrf=ALeKk00CNscbhcVINR 
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Para saber mais, acesse o link https://brasilescola.uol.com.br/matematica/solidos-

geometricos.htm. 
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Componente Curricular: Ciências 

 

Em Ciências Naturais, na página 36 da apostila “Construindo Aprendizagens”, vimos 

o que são constelações, também vimos em atividades anteriores algumas informações sobre os 

planetas. agora vamos rever essas informações  e complementar com algumas novidades. 

 

O que são Planetas? 

 

 Os Planetas são corpos celestes sem luz e calor próprios, sólidos, arredondados e com 

gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela maior (órbita livre), que no caso do 

planeta Terra é o Sol. 

Assim, no espaço em que o frio chega a 270 °C abaixo de zero, giram inúmeras esferas 

iluminadas por seus respectivos sóis. 

 A cosmologia calcula que os planetas do Sistema Solar tenham se formado há 

aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Entre outras teorias, os cientistas acham que tudo 

começou com uma explosão de gases e poeira cósmica, que teria formado uma nuvem e dessa 

nuvem teria surgido pequenos corpos sólidos, dos quais deram origem à formação de galáxias, 

que são aglomerados gigantescos de estrelas, planetas, satélites, asteroides etc. 

 Como todos os demais corpos, os planetas e as estrelas atraem outros corpos para junto 

de si. O Sol, ao seguir sua órbita no espaço, atrai planetas que giram ao seu redor, enquanto os 

planetas atraem os seus respectivos satélites. 

 A velocidade com que os satélites giram em torno de seu planeta e os planetas ao redor 

do Sol, lhe confere uma força centrífuga, que os impulsiona para fora de sua órbita, essa força 

neutraliza a da gravidade que os atrai em direção ao Sol. 

 Como duas forças contrárias se anulam, os planetas e os satélites se mantêm 

numa órbita constante. 

Planetas do Sistema Solar 

 O nosso sistema solar é composto por oito planetas (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) e o Sol uma das inúmeras estrelas da Via Láctea. 

mailto:emebanita519@gmail.com
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Representação do Sistema Solar 

Mercúrio 

É o menor planeta do Sistema Solar, o mais rápido e mais próximo ao Sol. Em função dessa 

proximidade, apresenta médias de temperatura de 125°C, podendo chegar a 425°C. Completa 

uma volta ao redor do Sol em 87,969 dias, mantendo sempre a mesma face voltada para ele, 

formada por um deserto de rochas incandescentes. Sua face oculta é escura e gelada, com 

baixas temperaturas. A atmosfera é bastante rarefeita. 

Vênus 

 É o segundo planeta mais próximo do Sol. Seu tamanho assemelha-se a Terra, com 

12.104 quilômetros de diâmetro. Apesar de mais distante que Mercúrio, apresenta temperaturas 

de 461°C. Está circundado por permanentes nuvens de dióxido de carbono, gás que retém boa 

parte do calor solar. Para girar sobre si gasta 243 dias e seu movimento de translação, com 

velocidade de 35 km por segundo, é de 225 dias, aproximadamente. O planeta é conhecido por 

estrela D’alva e visível da superfície da Terra. 

 

mailto:emebanita519@gmail.com
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Terra 

É uma esfera rochosa, com 12.757 km de diâmetro, está distante 149 milhões de 

quilômetros do Sol. A rotação em torno do seu eixo leva 23 horas, 56 minutos e 4,095 segundos. 

Arredondando temos o dia de 24 horas. O movimento de translação ao redor do Sol se completa 

após 365 dias e um quarto. Com isso cada quatro anos é bissexto, tem 366 dias. A lua é o satélite 

natural da Terra. 

Marte 

É o planeta melhor visível da Terra, da qual está a uma distancia de 62 milhões de 

quilômetros. Precisa de 687 dias para realizar o movimento de translação, a uma distancia de 

218 milhões de quilômetros do Sol. Seu dia tem duração semelhante ao da Terra, 24 horas e 37 

minutos. Sua atmosfera é rarefeita e a temperatura varia em torno de zero graus. Marte, seis 

vezes menor que a Terra, apresenta duas pequenas luas: Fobos e Deimos. 

Júpiter 

O maior planeta do Sistema Solar, com um diâmetro de 142.700 quilômetros, representa 

1.300 vezes o tamanho da Terra. Encontra-se a 779 milhões de quilômetros do Sol. Seu ano tem 

a duração de quase 12 anos terrestres. Com a rapidez que gira em torno de si mesmo completa 

uma rotação em 9 horas e 55 minutos. É formado por um núcleo rochoso, recoberto por uma 

camada de milhares de quilômetros de gelo. A atmosfera é composta de amônia e metano, o 

que o torna bastante semelhante a uma bola de gás. A temperatura é de 130°C abaixo de zero. 

Júpiter possui 67 satélites confirmados até os dias atuais, sendo o planeta com maior número 

do sistema solar. 

Saturno 

Saturno leva aproximadamente 29 anos para completar o movimento de translação. Gira 

sobre si mesmo em 10 horas e 14 minutos. Com 120.000 quilômetros de diâmetro, é o segundo 

maior planeta do Sistema Solar. Possui três anéis, formados por milhares de partículas de rocha 

e poeira. Possui 62 luas, das quais apenas uma, Titã, é maior que a da Terra. É o mais leve dos 

planetas. Sua temperatura é de 140°C abaixo de zero. 

Urano 

Com 53.000 quilômetros de diâmetro, Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar. 

A temperatura da superfície do planeta gira em torno de 185°C abaixo de zero. É envolto por 

mailto:emebanita519@gmail.com
https://www.todamateria.com.br/planeta-terra/
https://www.todamateria.com.br/planeta-marte/
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uma nuvem composta de gases. Tem 27 satélites conhecidos, dos quais se destacam: Titania, 

Oberon, Ariel, Umbrie e Miranda. 

Netuno 

 É o quarto planeta em tamanho, com 14.000 quilômetros de diâmetro. Seu ano equivale 

a 165 anos terrestres. Realiza uma rotação a cada 15 horas e 45 minutos. O frio em sua 

superfície é intenso, em torno de 200° abaixo de zero. Possui 14 satélites naturais, dos quais se 

destacam Tritão e Nereida.  

Tipos de Planetas: 

Os planetas estão divididos em dois tipos principais: 

 Planetas Terrestres: Também chamados de "Planetas Telúricos" ou "Planetas 

Sólidos", os Planetas Terrestres estão mais próximos do Sol sendo de maior densidade, 

menores, rochosos e interiores; entre eles estão Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

 Planetas Gasosos: Também chamados de "Planetas Jovianos", os planetas 

gasosos afastados são majoritariamente compostos de gases, sendo os maiores e de menor 

densidade, por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/o-que-sao-planetas 

 

ATIVIDADES  

1) O que são satélites? 

2) O Sol é um satélite,um planeta ou  uma estrela? 

3) Quanto tempo a Terra demora para girar em torno de seu eixo? 

4) Júpiter é maior ou menor que a Terra? 

5) O que são planetas terrestres? 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emebanita519@gmail.com
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Componente Curricular: Língua Portuguesa  

 

                                    TEXTOS INFORMATIVOS  

                             LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE CARTAZ 

ATIVIDADES  

1) Fazer as atividade 5  que estão nas páginas 9 e 10 da apostila Construindo Aprendizagens. 

2) Pesquise o significado da palavra cartaz. 

3) Observe os cartazes abaixo: 

                                                              CARTAZ 1 

 

     

 

Fonte: Sítio: “Educar para crescer”. Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/cartazes/cartaz_03-

ver.shtml>. Acesso em: 05 de jun. 2014. 

 

                                                             

mailto:emebanita519@gmail.com
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                                                                CARTAZ 2 

 

Fonte: Sítio: “Educar para crescer”. Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/cartazes/cartaz_02-

ver.shtml>. Acesso em: 05 de jun. 2014. 

 

4) Agora é sua vez de criar um cartaz com o tema: A melhor forma de realizar as lições 

em casa. 

Siga as dicas abaixo: 

• Letras em tamanho legível; 

• Imagens relacionadas ao tema do cartaz; 

• Evitar informações e imagens desnecessárias, focando no essencial; 

• Título do cartaz.  

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56103 

 

 

mailto:emebanita519@gmail.com
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Componente Curricular: Geografia 

Essa semana falaremos sobre os meios de comunicação, para tanto iniciem fazendo a 
Atividade 6 da apostila Construindo Aprendizagens, páginas 34 e 35. 

 
Agora leia a reportagem abaixo: 
 

Segundo meio de comunicação mais usado é internet, aponta pesquisa 
26% usam internet diariamente, e 65% veem TV todos os dias, indica Ibope. 
Governo encomendou pesquisa que revela hábitos de consumo de mídia. 

Juliana BragaDo G1, em Brasília 

 
FACEBOOKA internet é o segundo meio de comunicação usado mais frequentemente pelos 
brasileiros, atrás da televisão e à frente do rádio, segundo a primeira edição da "Pesquisa Brasileira 
de Mídia 2014 – Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira", divulgada nesta sexta-
feira (7) e encomendada ao Ibope pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República. 

O objetivo geral da pesquisa, que passará a ser realizada anualmente, segundo a Secretaria 
de Comunicação Social, é "conhecer os hábitos de consumo de mídia da população brasileira [...] a 
fim de subsidiar a elaboração da política de comunicação e divulgação social do Executivo Federal". 

De acordo com o levantamento, a internet é usada todos os dias por 26% dos entrevistados; 
a televisão é assistida, diariamente, por 65%. O percentual de uso diário do rádio é de 21%; o dos 
jornais impressos, 6%; e o de revistas semanais, 1%. 

O levantamento do Ibope, instituto contratado por meio de licitação pelo governo federal, ouviu 
18.312 brasileiros entre 12 de outubro e 6 de novembro do ano passado em 848 municípios. Foram 
a campo 200 pesquisadores, para aplicar um questionário com 75 perguntas. A margem de erro é de 
um ponto percentual. 

A pesquisa detalhou o uso dos meios de comunicação por gênero, faixa etária, renda familiar 
escolaridade, porte do município e atividade. A internet é mais popular entre os jovens de 16 a 25 
anos – 48% relataram usá-la diariamente. Na faixa etária superior a 65 anos, 92% afirmaram que 
nunca usam ou não costumam usá-la. 

Em média, os brasileiros que usam a internet gastam três horas e 39 minutos navegando pela 
rede em dias de semana. Nos finais de semana, a intensidade de uso aumenta um pouco – vai para 
três horas e 43 minutos, em média. 

Do total de entrevistados, 47% têm acesso à internet em casa. A unidade da federação com 
maior acesso à web, segundo a pesquisa, é o Distrito Federal (63%). Dentre os que usam internet, 
40% afirmaram utilizar por meio do telefone celular. 

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/03/segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-e-internet-

aponta-pesquisa.html 

 

Responda: 

1) Segundo a reportagem, quais os 3 meios de comunicação mais usados pelos brasileiros? 

2) Qual o meio de comunicação mais utilizado por você? 

3) Qual a faixa etária que menos utiliza internet? 

 

mailto:emebanita519@gmail.com
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/03/segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-e-internet-aponta-pesquisa.html
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Componente Curricular: História  

 

Continuando nosso assunto sobre os meios de comunicação, você já parou pra pensar em 

qual seria o meio de comunicação mais antigo já registrado? 

Vamos conhecer um pouco da história desses importantes recursos. 

História dos meios de comunicação 
 

A história e origem dos meios de comunicação surgem da necessidade humana de se 
expressar. Na pré-história, a arte rupestre (desenhos primitivos dentro das cavernas ou grutas) 
já aponta essa importância na vida dos homens. 

Desde o surgimento da escrita e do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de 
expandir o conhecimento e criar uma “cultura” humana. 

Isso é justamente o que nos difere dos animais, ou seja, a criação de uma cultura, gerada 
pela comunicação humana. As espécies animais não possuem uma "linguagem" que os 
permitam criar culturas, crenças e tradições que serão passadas de geração em geração. 

Foram séculos de desenvolvimento até chegarmos ao ponto de comunicação que 
chegamos, ou seja, na era das tecnologias da informação e da cultura de massa. Esses meios 
representam, em grande parte, fatores de desenvolvimento da sociedade humana, uma vez que 
disseminou (e continua disseminando) o conhecimento pelo mundo, em diversos tempos e 
espaços. 

Depois da escrita, surgiram os suportes como o papiro, os pergaminhos e, mais tarde, os 
livros, difundidos a partir da criação da imprensa no século XIV. 

O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, sendo que os 
egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Antigamente, as aves, como pombas e 
corvos, eram utilizadas para o envio das mensagens. 

Com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade, já no século XVIII, surge 
o telégrafo, instrumento ligado por fios e eletroímãs. Baseado na emissão de impulsos 
eletromagnéticos, ele enviava mensagens a longas distâncias. 

Esse instrumento foi considerado uma das grandes revoluções dos meios de 
comunicações sendo um dos primeiros sistemas modernos de comunicação. 

Os telégrafos foram essencialmente utilizados pelos governos, onde a mensagem (escrita 
ou visual) era transmitida por códigos. Nesse contexto, surge o Código Morse, inventado pelo 
pintor estadunidense Samuel Morse (1791-1872). 

No século XX, o rádio e o telefone foram os principais meios de comunicação. 

Por meio de ondas eletromagnéticas, o rádio foi criado e utilizado para propagar as 
informações, bem como servir de entretenimento, com as músicas e radionovelas. Ele foi um 
importante instrumento de comunicação utilizado durante os períodos de guerra. 

mailto:emebanita519@gmail.com
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Já o telefone, representou a evolução do telégrafo. Esse instrumento ligado por fios emite 
mensagens de voz a longas distâncias em tempo real, enquanto os telégrafos só enviavam 
desenhos ou mensagens de texto. 

Diferente do telégrafo, o telefone se expandiu sendo muito utilizado atualmente: telefone 
público, analógico, digital, sem fio e celulares. 

Nos séculos XX e XXI, a televisão e a internet foram (e continuam sendo) os principais 
meios de comunicação. 

A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagem simultâneos que funciona 
por meio de ondas eletromagnéticas. Já a internet, representa um sistema global de redes de 
computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede: eletrônica, sem fio e óptica. 

Pesquisas apontam que a televisão ainda é o meio de comunicação mais utilizado pelo 
homem e, em segundo lugar está a internet, que cada vez mais se expande pelo mundo no 
campo das comunicações instantâneas. 

https://www.todamateria.com.br/meios-de-comunicacao/ 

 

Agora responda: 

1) De onde vem a importância dos meios de comunicação? 

2) Por que comunicar-se é uma expressão cultural? 

3) O que é o telégafo? 

4) O que você imagina que pode ser o próximo grande meio de comunicação da 

humanidade? 
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Componente Curricular: Educação Física  

 

                                                   Atletismo 

Na semana passada trabalhamos o Atletismo. Como foi falado o Atletismo moderno é 
composto por 3 tipos de provas: Corridas, Saltos e Arremessos, sendo que cada uma delas 
possui suas subdivisões. Agora vamos nos aprofundar um pouco nessas provas e realizar 
algumas atividades práticas, que se aproximem da realidade do esporte. Faça sempre com 
algum adulto ao lado. Antes da prática realize alguns alongamentos que você preferir, daqueles 
que já passamos em atividades anteriores e faça também 10 polichinelos como aquecimento. 
Se você ficar inseguro ou com medo de fazer algum dos exercícios a seguir, não faça. 

Saltos  
As Provas de Saltos são compostas por: Salto em Distância, Salto Triplo, Salto em Altura 

e Salto com Vara. 
Salto em distância  
O salto em distância é uma prova em que o praticante corre para pegar impulso e depois 

saltar a maior distância que conseguir caindo numa caixa de areia. Requer do seu praticante 
velocidade, boa coordenação, flexibilidade e rápida reação nervosa. A corrida para o salto é feita 
numa pista de 40 metros aproximadamente, e o salto propriamente dito se dá de uma tábua de 
impulso, mediante impulsão vigorosa com uma das pernas e movimento energético dos braços, 
com o objetivo de ajudar o corpo a elevar-se e retardar sua queda na caixa de areia. 

Atividade 1: 

 Vamos executar um salto em distância adaptado. Separe algumas almofadas 

(travesseiros ou qualquer objeto semelhante), coloque uma no chão a sua frente, 

pegue um pequeno impulso (se na sua casa tiver espaço para correr antes de 

saltar, pode correr, caso contrário faça sem a corrida mesmo, dando apenas um 

impulso) e tente saltar por cima da almofada sem encostar nela (repita mais 2 

vezes).  

 Agora coloque mais uma almofada a frente junto da outra, aumentando a distância 

que tem que saltar, salte 3 vezes.  

 Vamos dificultar mais um pouco?! Então coloque uma terceira almofada a frente 

das outras duas, ficando uma distância maior ainda para saltar, tente saltar 

passando por cima das três. (repita 3 vezes) 

  
Salto em altura  
Tecnicamente, podemos definir que salto em altura é a passagem de um atleta sobre um 

sarrafo (barra) apoiado em dois suportes, num plano horizontal elevado. Nas competições de 
atletismo, o salto em altura é sem dúvida, uma das provas que mais atrai a atenção do público.  

Atividade 2: 

 Com os mesmos objetos usados na atividade anterior vamos fazer salto em altura. 

Comece com 2 almofadas e coloque uma almofada em cima da outra. Agora tente 

saltar por cima delas, sem encostar nas almofadas. (Repita mais 2 vezes) 
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 Agora coloque mais uma almofada (3) em cima da outras e tente saltá-las. Faça 3 

vezes. 

 Aumente a altura colocando mais uma almofada (4) e tente saltar sem encostar 

nelas. 

Conseguiu? Parabéns! Se quiser tente aumentar o desafio e veja quantas almofadas você 
consegue saltar, ou invente novos desafios e mande para o seu professor fotos ou vídeos de 
como foi pelo whats app abaixo. 

 
Professor André: 99835-5877 

Divirta-se!!! 
 

COMPONENTE CURRICULAR:  ARTE 

ATIVIDADES DA APOSTILA CONSTRUINDO APRENDIZAGENS. 

IREMOS UTILIZAR COMO SUPORTE A ATIVIDADE 1 NA P. 40 e 41 

 

 ATIVIDADE:  

Olá minha cara e meu caro estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja se cuidando. 

Continuando o nosso assunto sobre Bansky e o grafite, vamos falar sobre o grafite 

estêncil.  

Grafite estêncil é uma técnica de grafite que consiste em usar uma máscara (molde 

vazado do desenho em uma folha) para a impressão com a tinta. 

Veja a imagem abaixo da artista Bete Nóbrega utilizando a técnica do estêncil: 

 

Imagem: http://www.acessasp.sp.gov.br/2015/05/stencil_art_cultura_educacao_expressao_bete_nobrega/ 

A artista, Bete Nóbrega, foi uma das primeiras mulheres a atuar com o grafite na cidade 

de São Paulo. Ela iniciou sua carreira no grafite em meados dos anos 80 e até hoje realiza as 

suas intervenções artísticas em diferentes lugares da cidade. 

O Objetivo do seu trabalho além do compromisso social e educativo com jovens e adultos 

é expressar  mensagens subjetivas e otimistas. 

Veja alguns grafites criados por ela: 
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Imagem: http://intervencaourbanaribeirao.blogspot.com/2012/07/bete-nobrega.html 

Outra artista muito interessante também é a Mônica Nador. Essa artista brasileira teve os seus 

trabalhos reconhecidos e expostos nas mais importantes galerias do mundo. 

 

Imagem: https://artebrasileiros.com.br/arte/com-monica-nador-todo-mundo-e-artista/ 

Até que resolveu abrir um espaço cultural na periferia de São Paulo para ensinar a técnica 

do grafite Estêncil para os jovens moradores da comunidade -  o JAMAC (Jardim Miriam Arte 

Clube). 

Observe as intervenções nas fachadas das casas nas imagens abaixo:  

 

Imagem: http://comapavirada.blogspot.com/2018/02/monica-nador-e-nambla-gakran-no.html 

O Projeto JAMAC realiza um importante trabalho nas comunidades do bairro do Jardim 

Miriam, periferia de São Paulo. Além de propiciar oficinas de formação com os moradores, 

realizam intervenção nas fachadas das residências do entorno. Tornando o território mais 

colorido e melhorando a autoestima de seus moradores. 
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Atividade Expressiva 

         Boa Para a atividade de hoje, você vai observar a fachada da sua casa e desenhar 

observando o máximo de detalhes possível. Ao terminar a fachada, você vai realizar uma 

intervenção na imagem. Crie desenhos que gostaria de compor com estêncil a fachada da sua 

casa.  

Importante: Para a composição da sua fachada, pense em um desenho simples e que tenha 

um significado para você e que represente a casa em que vive. 

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

colocar o nome, série e data. 

 Os meios de comunicação que estão indicados abaixo servirão para você tirar 
dúvidas sobre as atividades ou outros assuntos das aulas.  

  

E – mail: csermakluana@gmail.com 

Whtasapp: (11)9 8974-5050 (professora Luana) 

Facebook: Andrea Comenius (professora Ândrea, manhã). 

 

Boa aula!  

 

Professora de Arte! 
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