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Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Caros estudantes! 

A PARTIR DA SEMANA QUE VEM, IREMOS DISPONIBILIZAR O GABARITO DAS 

ATIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA ANTERIOR. PORTANTO, É UMA OPORTUNIDADE DE 

REVER O QUE VOCÊ CONSEGUIU REALIZAR, AQUILO QUE POSSUI MUITA DIFICULDADE E 

TIRAR SUAS DÚVIDAS. IREMOS DISPONIBILIZAR UM PLANTÃO DE DÚVIDAS PARA QUE VOCÊ 

POSSA ACESSAR OS PROFESSORES TODAS ÁS QUARTAS-FEIRAS DAS 19:00 ATÉ AS 21:00H. 

PARTICIPE, PERGUNTE E ESCLAREÇA O QUE NÃO ENTENDEU NA ATIVIDADE. 

AO FINAL DO MÊS, REALIZAREMOS UMA ATIVIDADE AVALIATIVA PARA QUE 

POSSAMOS ACOMPANHAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E PARTICIPAÇÃO DE CADA 

ALUNO. 

LEMBREM-SE, DE MANTER, A PERSEVERANÇA E A GARRA PARA CONQUISTAR SEUS 

OBJETIVOS! 

BONS ESTUDOS! 
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A cidadania esta diretamente ligada com a relação entre o povo e o direito de 

participar nas decisões administrativas do estado. Estabelecendo vinculo com os 

direitos, sejam eles políticos ou econômicos. 

 

O Brasil viveu épocas de forte autoritarismo onde a política era centralizada nos interesses 

de poucas pessoas. Desde a República, a cidadania enfrentou inúmeras limitações, 

sendo que em alguns momentos da História do Brasil ela simplesmente deixou de 

existir. 

 

 

Quando a constituição foi promulgada em 1988, o exercício da cidadania se tornou 

presente, constando em muitos artigos da constituinte de 88, veja abaixo alguns: 

 

 

 Saúde                                                                   
Art. 196 
 “...direito de todos e dever do Estado, (...) a garantia da promoção, proteção e 
recuperação da saúde.” 

ANTES DA LEITURA, LEMBRE-SE DE... 

Consulte sempre em um dicionário as palavras do texto cujo significado você desconheça e 

elabore o seu glossário. Algumas palavras podem receber mais de uma definição no 

dicionário. Volte ao texto para identificar o sentido de cada uma delas no texto, ou seja, de 

acordo com o contexto. 
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1. De acordo com o artigo 196, a saúde é___________de  todos e dever do Estado. 

 

2.Procure no dicionário a definição da palavra ESTADO. Escreva abaixo. 

 

 

 
 
2. O artigo 225 da Constituição diz que o___________equilibrado é um _______de  uso do povo. 
Ele é essencia a qualidade de vida das pessoas. 
 
 
3. Ainda de acordo com a leitura do artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente, é 
possível afirmar que: 
 

a) É somente o poder público que tem o DEVER de defender e preservar o meio  
 ambiente. 
b) É somente o povo quem tem o DEVER  de defender e preservar o meio ambinte. 
c) É o povo (coletividade) e o poder público que têm o  DEVER  de, juntos,  
 preservarem  o meio ambiente para as futuras gerações. 

 
 
 

O TEXTO DE LEI COMO GÊNERO TEXTUAL 

O texto de lei circula no meio jurídico e traz as normas de conduta da vida social. Esse 

gênero  tem uma estrutura específica, sendo organizada em títulos, capítulos e sessões. Nele  

há direitos e deveres do cidadão. 

Para ter sentido, os enunciados dos textos apresentam uma ordem.  

 

Meio Ambiente                                                     
 Art. 225 
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à Coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”  
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Será que você consegue ordenar os textos de lei abaixo para que eles façam sentido? 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

I I- fazer silêncio durante a explicação; 

I - resolver todos os exercícios; 

Art 1. É dever do estudante: 

Art 2. É direito do estudante manifestar livremente seu pensamento durante a aula, desde 

que não ofenda colegas ou o professor. 

Parágrafo único. A manifestação do pensamento pode acontecer. 

a) em qualquer momento da aula; 

b) por meio da fala, da escrita, de um desenho ou de qualquer meio que o estudante julgue 

necessário. 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Note que os  itens dos Artigos trazem detalhamentos da ideia principal. 

No texto de Lei, a parte do Artigo (artigo 1, artigo 2) que traz a ideia principal se chama 

Caput,  os detalhamentos que se iniciam com números romanos (I,II,III) são os Incisos, e 

aqueles que se iniciam por letras (a, b, c)  são as alíneas. 

Sendo assim, se o texto foi corretamente organizado, ele deve ter ficado com a seguinte 

estrutura: 

 

Art 1. É dever do estudante: 

 

I - fazer silêncio durante a explicação; 

II - resolver todos os exercícios; 

III - tratar os colegas cordialmente. 

Art 2. É direito do estudante manifestar livremente seu pensamento durante a aula, desde que 

não ofenda colegas ou o professor. 

Parágrafo único. A manifestação do pensamento pode acontecer. 

a) em qualquer momento da aula; 

b) por meio da fala, da escrita, de um desenho ou de qualquer meio que o estudante julgue 

necessário. 

 

Sem coleta de lixo? Muita enchente em época de chuva? Problemas nas redes de coleta de 

água de chuva e esgoto? Áreas verdes não conservadas? Iluminação pública em estado 

precário? Devemos fazer a nossa parte, mas, em muitos casos, somente os poderes públicos 

têm os recursos para realizar os serviços aos cidadãos de modo seguro. Esses recursos vêm do 

pagamento de impostos. 
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Cada cidadão pode e deve acionar o poder público para que ele faça a sua parte. Na sua 

cidade, você, como cidadão, pode acionar os gestores públicos e reclamar a respeito de 

diferentes situações ambientais que estejam comprometendo a sua qualidade de vida. Mas, 

lembre-se de que  você faz parte da sociedade e, portanto, também tem o dever constitucional 

cuidar do meio ambiente. 

 

A placa abaixo foi escrita com muitos erros de ortografia.  

Escreva a mensagem corrigindo o que está inadequado. Você pode usar o 

dicionário do celular para tirar suas dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa semana na apostila Construindo Aprendizagens vamos continuar falando sobre 

cidadania e refletir sobre a língua inglesa no nosso cotidiano 

 

 

Você sabe que existem muitas palavras em português que são escritas iguaiszinhas em 

inglês, na verdade elas são da língua inglesa e são usadas em português sem tradução. 

 

 

 

 

Componente Curricular: INGLES 

PROIBIDO DEPOZITAR LICHO E ENTULIO NECE LUGAR. 

 

SUGEITO A MUTA COMFORMI LEI FEDERAU 9605/98. 

 

AMBIENTE MUNITORADO POR CÂMARAS DE SEGURANSSA. 

 

DENUNCIE CRIMI AMBIENTAU. 
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Exercício 1:  

 

Assinale as palavras que são usadas no português, mas que são da LÍNGUA INGLESA. 

 

(    ) DELIVERY  (    ) CRUSH   (    ) ONLINE 

 

(    ) REFRIGERATOR (    ) PEN   (    ) PIZZA 

 

(    ) TOP   (    ) SMARTPHONE (    ) LAN HOUSE 

 

 

 

Algumas palavras aparecem em estampas de camiseta, anúncios de jogos, nomes de 

séries e nós temos contato com elas, mas não sabemos o que elas significam. Veja: 
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 Essas palavras estão no nosso dia a dia e não nos damos conta de que são em inglês.  

Exercício 2. Faça uma pesquisa sobre o que significa cada termo. Se você souber explicar sem 

pesquisar pode fazer isso. Em seguida, associe esses termos ao nosso tema integrador 

cidadania. Volte nas atividades anteriores para ajudar a explicar melhor como o tema está 

associado ao uso do inglês no cotidiano. Por exemplo: 
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 A palavra acima é o nome de um produto ofertado pela Wi-Fi Alliance, que é uma empresa, 

e este produto é a tecnologia que oferece internet sem fio. Antigamente o nome era wireless.  

 Se pensarmos na cidadania muitas facilidades podem acontecer se tivermos o produto 

acima disponível. Por exemplo: alguém se acidenta e você precisa avisar um familiar. Com o 

“wifi free” você pode enviar uma mensagem sem precisar usar dados móveis que são pagos. 

Na atividade 2 você vai associar como esses produtos podem ajudar você e a outros a exercerem 

a cidadania de maneira eficiente. Trata-se de uma reflexão também. 

 

 

 

 

 :Nesta aula iremos contribuir para a informação e reflexão dos estudantes sobre a pandemia 

que está atingindo o mundo neste momento, identificar as origens da atual pandemia e 

desenvolver procedimentos de leitura e compreensão textual. 

  Neste momento em que vivemos uma grave crise na saúde mundial é muito importante 

buscarmos informações sobre essa realidade, buscando compreender as origens e as 

consequências desse fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico para 

ampliar nossa visão acerca da realidade das pandemias e seus efeitos sobre a sociedade. 

Componente Curricular: HISTÓRIA 
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ATIVIDADE 3: 

 

A vacinação da população é uma das formas mais efetivas de combater um grande número de 

doenças. Hoje em dia, inclusive, existem muitos centros de pesquisa em todo o mundo buscando 

uma vacina para a Covid -19... Sobre essa questão da vacinação, responda: 

 

a) Qual é a sua experiência com a vacinação? Você já tomou vacinas?  

 

b) Você concorda com a importância da vacinação para a população? 

 

c) De acordo com a sua experiência pessoal, como você avalia a atuação do poder público 

(governo) na vacinação da população? Positiva? Negativa? Por quê? 

 

 

 

Olá queridos alunos ! 

   Muito bom estar com vocês novamente para darmos continuidade às nossas 

atividades semanais.  

Esta semana estaremos trabalhando ainda a Unidade temática II – Cidadania, do 

caderno Construindo Aprendizagens. 

Qualquer dúvida, estarei à disposição para ajudá-los naquilo que necessitarem. 

                                                           Eu sou Salomé, professora de Geografia. 

 

 

Estudamos em nosso encontro anterior o conceito de Cidadania, dentro do contexto que 

estamos vivendo em relação à pandemia do coronavírus, que acomete o Brasil e o mundo. 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 
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Entre outras palavras podemos dizer que CIDADANIA  é a prática dos direitos e deveres 

de um indivíduo em um Estado. É o marco que determina onde se encerram os meus direitos 

individuais, em prol do bem estar do próximo. 

Seguindo estes princípios, vamos realizar as atividades propostas. 

 

ATIVIDADE 1: 

Você deverá realizar as atividades 4 e 5, da página 36, do caderno Construindo 

Aprendizagens.   

 

ATIVIDADE 2 – COMPLEMENTAR: 

 Leia com atenção a música CIDADÃO, de Zé Ramalho e responda (em seu caderno) as 

questões propostas abaixo. 

 

Cidadão  ( Zé Ramalho) 

'Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Era quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz, desconfiado 

Tu 'tá aí admirado 

Ou 'tá querendo roubar? 

Meu domingo 'tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 
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E pra aumentar o meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer 

'Tá vendo aquele colégio, moço? 

Eu também trabalhei lá 

Lá eu quase me arrebento 

Fiz a massa, pus cimento 

Ajudei a rebocar 

Minha filha inocente 

Vem pra mim toda contente 

Pai, vou me matricular 

Mas me diz um cidadão 

Criança de pé no chão 

Aqui não pode estudar 

Essa dor doeu mais forte 

Por que é que eu deixei o norte? 

Eu me pus a me dizer 

Lá a seca castigava 

Mas o pouco que eu plantava 

Tinha direito a comer 

'Tá vendo aquela igreja, moço? 

Onde o padre diz amém 

Pus o sino e o badalo 

Enchi minha mão de calo 

Lá eu trabalhei também 

Lá foi que valeu a pena 

Tem quermesse, tem novena 
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E o padre me deixa entrar 

Foi lá que Cristo me disse 

Rapaz deixe de tolice 

Não se deixe amedrontar 

Fui eu quem criou a terra 

Enchi o rio, fiz a serra 

Não deixei nada faltar 

Hoje o homem criou asa 

E na maioria das casas 

Eu também não posso entrar 

Fui eu quem criou a terra 

Enchi o rio, fiz a serra 

Não deixei nada faltar 

Hoje o homem criou asas 

E na maioria das casas 

Eu também não posso entrar 

 

Fonte: LyricFind 

Compositores: Lucio Barbosa Dos Santos 

Letra de Cidadão © Sony/ATV Music Publishing LL 

https://www.google.com/search?q=letra+da+m%C3%BAsica+cidad%C3%A3o+de+z%C3%A9+ramalho 

 

 

RESPONDA: 

1- Transcreva trechos da música que expressam o problema urbano de insegurança 

pública e desconfiança das pessoas. 

2- Em quais lugares o narrador da música e sua filha não podem entrar? 

3- Por que o cidadão diz que a criança não pode estudar na escola? 

 

https://www.lyricfind.com/
https://www.google.com/search?q=letra+da+m%C3%BAsica+cidad%C3%A3o+de+z%C3%A9+ramalho
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Faça um comentário sobre o artigo 1º dos Direitos Humanos: 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” 

 

                     Até nossa próxima semana de trabalho e bons estudos. 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS EM GEOGRAFIA 

6ªSérie 

 

Olá, queridos alunos ! 

Espero que estejam todos bem e se cuidando sempre, pois ainda não estamos 

vivendo um momento confortável e seguro. Assim sendo, as medidas preventivas 

se fazem necessárias e são imprescindíveis para evitar situações de risco, tanto 

para cada um de nós, como para aqueles que nos são caros. 

Mais uma vez com vocês, agora para corrigirmos as atividades realizadas na 

semana 21. 

                                              Eu sou SALOMÉ, prof. de Geografia 

 

Correção das atividades do caderno Construindo Aprendizagens: 

 

Texto apresentado na página 35: 

Trata a respeito da definição de quarentena e qual o seu objetivo no combate ao 

novo coronavírus. 
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Respostas das questões das páginas 35  e 36 

1- No período de quarentena as pessoas que foram diagnosticadas com o vírus 

ou que tiveram contato com pessoas infectadas deverão permanecer 

isoladas por um período de 14 dias, a fim de não transmitirem o mesmo para 

outras pessoas. 

2-  A quarentena teve início na cidade de Wuhan, localizada na China. 

3-  Após a detecção dos muitos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus 

em Wuhan, estas precisaram ficar em isolamento dentro de suas casas, com 

o intuito de evitar a propagação do vírus. 

 

Atividades complementares  

           OBS: Estas atividades deverão ser realizadas em seu caderno. 

Texto para reflexão: Como a pandemia está alterando a nossa cidadania. 

Trata  sobre as enormes mudanças que a pandemia tem promovido a nível de 

economia que construímos o papel do Estado e as políticas que nos governam, 

bem como as relações de trabalho e a forma como exercemos  a nossa cidadania, 

ou seja, ocorreu uma elevação da consciência coletiva em prol  dos menos 

favorecidos, o que tem elevado a cada dia a quantidade de doações , apesar de a 

posição do Brasil no ranking internacional de doações não ser elevado, se 

comparado ao de outros países do mundo. Isto se dá em função de nossa 

desconfiança em relação ao verdadeiro destino destas doações. 
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Correção das atividades complementares: 

1 A pandemia tem contribuído para que as pessoas ampliem sua consciência 

sobre cidadania, ou seja, que são vítimas dentro desse processo, mas que 

também são responsáveis e podem provocar o avanço do vírus em seu meio 

social. 

2 No Brasil a questão da solidariedade é ainda muito deficitária, já que as 

pessoas não acreditam que as ONGs ou outras instituições filantrópicas 

possam ser confiáveis, e isto nos coloca em uma posição muito ruim em 

relação a outros países do globo. 

3 Os números de reclamações estão ligados ao maior número de casos de 

pessoas infectadas, e este volumoso contingente acontece com grande 

intensidade nas regiões sudeste e sul. São Paulo se destaca, pois é o estado 

que apresenta o maior número de casos registrados no país. 

À medida que nos afastamos das cidades mais próximas da costa brasileira 

e adentramos para o interior do país, temos uma menor incidência de casos, 

portanto, um menor número também de reclamações de violações de 

direitos humanos. 

 

E finalizamos aqui a correção das atividades desta semana. 

Espero que tenham aproveitado e que estes conteúdos possam ser úteis 

em sua vida cotidiana. 

                            Um forte abraço e até nosso próximo encontro. 
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 Na aula de hoje iremos relacionar a Declaração Universal de Direitos Humanos, com a arte realizada no 

Dia Mundial do Refugiado. 

 

Na atividade de hoje vamos continuar o tema introduzido no Caderno Construindo 

Aprendizagens – Unidade Temática II – Cidadania, no qual vimos a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Através de uma reportagem, vamos identiicar tipos de arte que foram 

realizadas no Dia Mundial do Refugiado. 

 

DESCRIÇÃO  

 

TEMA DA AULA: Direitos Humanos – Parte 2  

 

Leia a matéria abaixo, com texto adaptado e figuras retiradas de: 

https://www.acnur.org/portugues/2020/06/19/por-meio-da-arte-refugiados-e-migrantes-

venezuelanos-revelam-o-que-esperam-do-seu-futuro-no-brasil/  

 

Por meio da arte, refugiados e migrantes venezuelanos revelam o que esperam do 

seu futuro no Brasil 

Por: Allana Ferreira, Felipe Irnaldo e Lucas Ferreira | 19 Jun 2020 

 

Cores e palavras desenharam as produções artísticas feitas por refugiados e migrantes 

venezuelanos em celebração ao Dia Mundial do Refugiado (20 de junho) nos abrigos 

temporários das cidades de Boa Vista, Pacaraima e Manaus. 

A data homenageia a força, coragem e resiliência de milhões de pessoas que foram 

forçadas a se deslocar de suas cidades e países por causa de guerras, conflitos e perseguições, 

deixando sonhos e vidas para trás. 

Em Roraima e Amazonas, cerca de 6,5 mil venezuelanos são abrigados. No Brasil, são 

cerca de 43 mil pessoas reconhecidas pelo governo como refugiadas. 

Componente Curricular: ARTE 

https://www.acnur.org/portugues/2020/06/19/por-meio-da-arte-refugiados-e-migrantes-venezuelanos-revelam-o-que-esperam-do-seu-futuro-no-brasil/
https://www.acnur.org/portugues/2020/06/19/por-meio-da-arte-refugiados-e-migrantes-venezuelanos-revelam-o-que-esperam-do-seu-futuro-no-brasil/
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Williams com seu desenho sobre o que ele deseja para seu futuro no Brasil,  com sua família 
©ACNUR / Allana Ferreira 

 

Ao longo desta semana, a população abrigada foi convocada para participar do concurso 

artístico “Meu Futuro no Brasil” e colocar seus sonhos no papel. 

Um dos participantes foi o garoto Williams Agostine, de 11 anos de idade, que atravessou a 

fronteira junto com seus pais, seus irmãos de seis e sete anos e seu irmão gêmeo, que tem 

paralisia infantil. A família vive no abrigo São Vicente 1, em Boa Vista, Roraima. 
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Yueira Calderón, indígena venezuelana, pinta mural de abrigo em Pacaraima ©ACNUR / Lucas 
Ferreira 

 

Além de desenhos e poesias, vários abrigos ganharam um colorido novo durante a 

semana do Dia Mundial do Refugiado. Paredes, banheiros e murais foram pintados pelos 

próprios abrigados. 

 

 

Indígenas Warao se preparam para dança típica no Abrigo Carlos Gomes © ACNUR /Felipe Irnaldo 
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Alejandra Jimenez, de 23 anos, participou da celebração com danças típicas chamadas 

de “jojomo” que os seis abrigos de acolhimento indígena preparam em alusão ao Dia Mundial do 

Refugiado nos abrigos de Manaus.  

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Leia novamente a respeito dos Direitos Humanos na pág. 37 da apostila Construindo 

Aprendizagens – EJA II – 5.a e 6.a séries, e responda: 

 

a) A reportagem acima: ”Por meio da arte, refugiados e migrantes venezuelanos revelam o 

que esperam do seu futuro no Brasil”, fala sobre qual assunto? Qual artigo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos ela trata? 

 

b) De quais maneiras a arte está ajudando os refugiados citados na reportagem acima? 

 

c) Escreva quais desses tipos de arte que foram realizadas na semana do Dia Mundial do 

Refugiado: pintura, escultura, dança, teatro, música. 

 

 

 

 

Quando falamos em Cidadania abrangemos questões políticas, sociais e civis. Mais do 

que isso, Cidadania é a efetiva participação na sociedade e o seu exercício está vinculado à 

discussão dos problemas sociais e a busca de soluções para o bem comum para uma sociedade 

melhor. Por meio da Matemática podemos analisar dados econômicos, pesquisas políticas, 

dados estatísticos vinculados aos diversos veículos de comunicação e perceber, analisar e 

interpretar questões trabalhistas e a partir disto, tirar conclusões e tomar decisões. Também a 

utilizamos no cálculo de tributos como contribuições, taxas e impostos, tais como: IPTU, IPVA, 

Componente Curricular: MATEMÁTICA 
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Imposto de Renda, ICMS e etc. O valor arrecadado pelo poder público retorna à população em 

forma de serviços. Essa educação matemática está diretamente ligada à cidadania. Enfim, para 

o exercício da cidadania precisamos saber calcular, medir, interpretar estatisticamente, 

raciocinar logicamente, ou seja, precisamos do conhecimento matemático para pratica social. 

Caros alunos, iniciaremos o estudo da Unidade Temática II – Cidadania – do Caderno 

“Construindo Aprendizagens”. 

 

 

Atividade: 

 

Ler atentamente e responder os exercícios das páginas 30, 31 e 32 (Caderno Construindo 

Aprendizagens). 

No caso de dúvidas estou à disposição procurem-me no grupo do whatsapp. 

Até próxima! 

 

 

 

LEIA A PÁGINA 33 DA SUA APOSTILA E RESPONDAS AS DUAS QUESTOES DA 

MESMA PÁGINA. 

O corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios, por meio do 

sistema imunológico. Muito complexa, essa barreira é composta por milhões de células de 

diferentes tipos e com diferentes funções, responsáveis por garantir a defesa do organismo e 

por manter o corpo funcionando livre de doenças. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-e-hiv/o-que-e-sistema-imunologico 

DICA DE VÍDEO 

 A VACINAÇÃO E O SISTEMA IMUNOLÓGICO 

https://www.youtube.com/watch?v=Spf1OC9ceWE 

 

Componente Curricular: CIENCIAS 
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VOCE FAZ IDEIA DO QUE É O SISTEMA IMUNOLÓGICO DO CORPO HUMANO?  

O SISTEMA IMUNOLÓGICO É UM CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE INTERAGEM ENTRE 

SI PARA DEFENDER O CORPO DE DOENÇAS, VÍRUS, BACTÉRIAS, MICRÓBIOS E 

OUTROS. É COMO UMA BARREIRA QUE NOS PROTEGE DE SERES INDESEJÁVEIS COMO 

VÁRIOS TIPOS DE MICROORGANISMOS (GERME, BACTERIA, VIRUS, FUNGOS), 

PARASITAS, QUE SÃO VERMES, CÉLULAS CANCERÍGENAS, ÓRGÃOS E TECIDOS 

TRANSPLANTADOS. ESTE SISTEMA PROMOVE O EQUILÍBRIO DO ORGANISMO A PARTIR 

DA RESPOSTA COORDENADA DAS CELULAS E MOLÉCULAS PRODUZIDAS EM 

RESPOSTA AO PATÓGENO. 

A MELHOR FORMA DE FORTALECER O SISTEMA IMUNE OU IMUNIDADE E FAZÊ-LO 

RESPONDER BEM FRENTE A MICROORGANISMOS INVASORES É POR MEIO DA 

ALIMENTAÇÃO E PRÁTICA DE HÁBITOS SAUDAVEIS. 

ALÉM DISSO, É IMPORTANTE QUE SEJA FEITA A VACINAÇÃO, PRINCIPALMENTE 

QUANDO CRIANÇA, PARA ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ANTICORPOS E EVITAR QUE A 

CRIANÇA DESENVOLVA DOENÇAS QUE PODEM INTERFERIR NO SEU 

DESENVOLVIMENTO, COMO POR EXEMPLO A POLIOMIELITE, TAMBÉM CHAMADA DE 

PARALISIA INFANTIL, QUE PODE SER PREVENIDA POR MEIO DA VACINA VIP. 

PESQUISE E RESPONDA, DE PREFERENCIA COM SUAS PALAVRAS PARA VALIDAR SUA 

COMPREENSÃO. 

1) O QUE SÃO MICROORGANISMOS? 

2) O QUE SÃO ANTICORPOS? 

3) O QUE É IMUNIDADE? 

4) O QUE É PATÓGENO? 

5) QUAL A MELHOR FORMA DE FORTALECER O SISTEMA IMUNE OU IMUNIDADE? 

6) PORQUE AS VACINAS SÃO IMPORTANTES? 

 

ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO! 


