
 

CONFORME PORTARIA N°01 DE 19/03/2020 E CIRCULAR GAB SE N°023/20 (ORIENTAÇÕES TELETRABALHO)  

CADERNO DE ATIVIDADES 6 

 

8ª SÉRIE 

NOSSO VOTO: 
DIREITOS DA CIDADANIA 

 

      CARO ESTUDANTE, 

TRAZEMOS O CADERNO DE ATIVIDADES Nº 06 COM MAIS ATIVIDADES QUE DISCUTEM A 

IMPORTÂNCIA DO VOTO. SÃO PROPOSTAS ELABORADAS PARA QUE VOCÊ CONHEÇA, REFLITA E 

CRIE UMA POSTURA MAIS CONSCIENTE SOBRE A RELAVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NA VIDA 

POLÍTICA DA NOSSA SOCIEDADE.  

ESSA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ TEXTOS E ATIVIDADES ELABORADA PELOS 

PROFESSORES DE PORTUGUÊS, INGLÊS E ARTE QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NO WHATSAPP 

DO GRUPO DA SUA SALA ATÉ O DIA 22/09. 

 AO FINAL DO CADERNO OS PROFESSORES DAS DEMAIS MATÉRIAS TRAZEM ALGUMAS 

PROPOSTAS E DICAS ONDE VOCÊ DEVERÁ ESCOLHER UMA PARA A PRODUÇÃO DA SUA 

CAMPANHA DE VOTO CONSCIENTE QUE DEVERÁ SER ENTREGUE TAMBÉM O DIA 22/09 E VALERÁ 

NOTA PARA TODAS AS DISCIPLINAS. 

BONS ESTUDOS! 

EMEB CORA CORALINA 

 

 



ARTE 

PROFESSORAS: EDNEIA RONQUI FERRARI e RITA DE CARVALHO 

CULTURA E ARTES 

LEITURA 

Olá Alunos. Tudo bem com vocês? 

A arte e a cultura são muito importantes na vida de adultos, jovens e crianças. A cultura faz 

parte do desenvolvimento e da evolução do ser humano. O conhecimento de outras histórias e 

culturas enriquecem as pessoas. O Brasil é um país bastante grande e que possui uma cultura 

muito vasta. A arte também é muito popular no nosso país. Podemos vê-la em várias formas 

diferentes. 

Essa semana vamos conhecer melhor um EQUIPAMENTO CULTURAL. 

 

ATIVIDADE 

Na semana passada vimos os endereços dos equipamentos culturais de Diadema. Dos 

equipamentos apresentados vocês deverão escolher apenas um e preencher a ficha técnica a 

seguir. Para isso, consultem a lista dos espaços/equipamentos culturais, pesquisem através da 

internet ou telefone do local. 

  

FICHA TÉCNICA 

 

Nome do Espaço cultural:___________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________  

E-mail:__________________________________________________________ 

Horário de atendimento:____________________________________________ 

Quais atividades esse espaço cultural oferece? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Por que esse espaço cultural é importante para as pessoas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES: 

• Respondam estas questões em uma folha separada; 

• Tirem uma foto bem nítida; 

• Enviem esta foto no grupo de Whatsapp da sua sala; 

• Não se esqueçam! Identifiquem seu nome, série, escola onde estudam e a matéria que 

solicitou a atividade.  

 

 

 

 

 

 

INGLÊS 

PROFESSORES: IVANETE AGUIAR e LAÉRCIO SANCHEZ BANDEIRA 

 
AS ELEIÇÕES EM PAÍSES QUE FALAM INGLÊS: 

 ESTADOS UNIDOS E NA INGLATERA 
 

Olá, Alunos! 

Contextualização: No caderno 4 você fez leituras sobre muitas curiosidades de países que 

falam a língua inglesa. Agora vamos especificar um pouco lendo textos que abordam as questões 

políticas, principalmente nos EUA e Inglaterra, pois são diferentes do sistema político do Brasil. 

Vamos continuar as nossas descobertas... 

 

ATIVIDADE 1: 

RESPONDA NO CADERNO: (NÃO É PRA ENTREGAR) 

 

Pense, pesquise e tente responder: 

1- Como é eleito o presidente dos Estados Unidos? 

2- Como é o sistema de governo na Inglaterra? 

 

O processo é bem diferente do que ocorre no Brasil. Vamos conhecer um pouco? 

ENVIE ESSA ATIVIDADE NO WHATSAPP DA SUA SALA. 

NÃO SE ESQUEÇA DE IDENTICÁ-LA COM SEU NOME 

COMPLETO E NOME DA DISCIPLINA. 

O PRAZO PARA ENTREGA ATÉ 22/09/2020 (TERÇA-FEIRA) 



 
 

 

LEITURA 1:  

SISTEMA POLÍTICO DOS ESTADOS UNIDOS 

 

Nos Estados Unidos, o sistema político possui bases republicanas democráticas e está 

organizado como uma Federação, isto é, os 50 estados da nação têm autonomia política, apesar 

de estarem sob o jugo de um poder central: a União. Esse sistema foi concebido nos anos que se 

seguiram à Independência das Treze Colônias, que deram origem ao país. Todas essas colônias 

já eram autônomas na época, em termos de organização social e econômica, apenas dependiam 

da Coroa inglesa. Com o processo de independência, o modelo republicano federativo foi o que 

mais se ajustou à realidade delas.  

O cargo político de maior estatura desse modelo é o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, que 

reúne em si as funções de CHEFE DE GOVERNO E CHEFE DE ESTADO. Mas como o presidente 

é eleito?  É o que veremos a seguir: 

 

 

ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE NOS EUA 

 

Nos Estados Unidos, o processo de eleição para presidente da República não é como no 

Brasil, em que os milhões de eleitores aptos (que são obrigados a votar) vão às urnas e votam 

diretamente no candidato de sua escolha. Ao contrário, nos EUA, o voto é indireto, e a eleição é 

dividida em duas fases: as PRÉVIAS (PRIMÁRIAS) e o COLÉGIO ELEITORAL. 

O processo da eleição presidencial nos EUA começa no primeiro semestre, quando os 

candidatos registram sua candidatura na Federal Election Commission (FEC) - “Comissão Federal 

de Eleição”. Os candidatos normalmente estão vinculados a um dos dois partidos que dominam a 

cena política nos EUA: o PARTIDO REPUBLICANO, cujo símbolo é um elefante, e 

o PARTIDO DEMOCRATA, que tem como símbolo o jumento. 

Após o registro, os candidatos entram na disputa dentro do partido. A grande massa de 

eleitores vota, em seu distrito, para eleger os “DELEGADOS” (delegates) que vão representá-los 

na Convenção Nacional e votarão em  qual candidato irá para a segunda fase. Atualmente, o 

Partido Republicano tem cerca de 2.470 delegados, e o Partido Democrata tem 3.630. Da eleição 

na Convenção, apenas um candidato de cada partido vai para a segunda fase, no Colégio Eleitoral. 
 

 

ATIVIDADE 2: 

(É PRA ENTREGAR!) 

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

a) (  ) Nos EUA os eleitores são obrigados a votar. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/independencia-dos-eua.htm


b) (  ) O Partido Republicano tem m elefante como símbolo e o Partido Democrata tem jumento. 

c) (  ) Nos EUA o processo de eleição começa no primeiro semestre. 

d) (  ) Obama é o atual presidente dos EUA. 

 

A Inglaterra mantém o mesmo tipo de governo desde 1215, quando a Magna Carta foi 

assinada pelo Rei João. Esse documento anulou o poder absoluto do rei e deu poder ao parlamento 

inglês. A Inglaterra é, portanto, um dos únicos países que ainda possui uma MONARQUIA 

PARLAMENTAR. Isso significa que a forma de governo é monárquica, mas o sistema político é 

parlamentar.  

          Existem duas casas representativas: a Câmara Alta e a Câmara dos Comuns. 

A CÂMARA ALTA 

          Encabeçada pelo monarca e também chamada de Câmara dos Lordes, ela é formada por 

pessoas escolhidas dentro da nobreza. Essa Câmara não interfere na política e tem como função 

cuidar das coisas referentes a Dinastia Inglesa, como por exemplo os casamentos reais ou a 

concessão de honrarias. A atual monarca da Inglaterra é a Rainha Elizabeth II.  

SUCESSÃO: O título de monarca é adquirido por hereditariedade, ou seja, quando o 

monarca morre, o poder é dado a seu primogênito. Antigamente, apenas os filhos homens tinham 

direito ao trono. Entretanto, em 2011, foi aprovado que o primogênito tem direito ao trono, 

independente do sexo. 

 

A CÂMARA DOS COMUNS 

        É composta pelo PARLAMENTO e tem como chefe o PRIMEIRO MINISTRO. Os membros 

que fazem parte dessa Câmara são eleitos por voto popular e tem a função de cuidar da política do 

país. A eleição é feita através de voto partidário, ou seja, os eleitores votam em partidos e não em 

pessoas. O atual Primeiro Ministro da Inglaterra é David Cameron.  

 

ATIVIDADE 3: 

(É PRA ENTREGAR!) 

Coloque (V) verdadeiro ou (F) para falso:   

a) (  ) A Inglaterra mantém o mesmo tipo de governo desde 1215. 

b) (  ) O sistema de governo da Inglaterra é República. 

c) (  ) O atual Primeiro Ministro da Inglaterra é David Cameron. 

d) (  ) Rainha Elizabeth II,  não é atual monarca. 

 

ATIVIDADE 4: 

(É PRA ENTREGAR!) 



a) Com base no que você estudou sobre os EUA (Estados Unidos), escreva o que você achou do 

sistema político de governo deles? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Observe a ficha de Donald Trump e responda: você acha que ele está sendo um bom 

presidente? 

 

DONALD TRUMP 

No cargo 

desde 20 de janeiro de 2017 

Residência: Casa Branca 

Duração 4 anos, com direito a uma reeleição 

Criado em 4 de março de 1789 

Primeiro titular George Washington 

Salário US$ 400 000 anuais 

 

c) Leia o texto abaixo e depois responda:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Resid%C3%AAncia_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Branca
https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Washington
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_dos_Estados_Unidos


 

Rainha Elisabeth 

Basicamente, quando se fala em realeza, todo mundo 

já imagina em vidas luxuosas, imprensa ao redor, uma conta 

bancária “gorda” e, claro, muitos diamantes. Pois então, essa 

supostamente pode ser é a vida da rainha da Inglaterra. 

Entretanto, a rainha da Inglaterra, mesmo sendo considerada 

como uma das líderes mais populares da história, conta com 

uma vida mais reservada. 

Embora, muitos jornalistas fiquem plantados e colados 

atrás dela 24 horas, de uma forma geral, se tem pouco conhecimento sobre a família real inglesa. 

Na Inglaterra temos dois comandos no governo: a Rainha Elisabeth e o Primeiro Ministro 

David Cameron. Esse governo representa a Monarquia Parlamentarista. O que você achou desse 

sistema de governo? 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 5: 

(É PRA ENTREGAR!) 

1.  O QUE VOCÊ ACHOU DO SISTEMA POLÍTICO DE GOVERNO DESTES PAÍSES? 
  

 

2. QUAIS AS   DIFERENÇAS VOCÊ OBSERVOU ENTRE OS SITEMAS POLÍTICOS? 
ANOTE NO QUADRINHO ABAIXO: 

 

REPÚBLICA MONARQUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

Bom estudo e boa semana!!! 

 

ENVIE AS ATIVIDADES 2 A 5 NO WHATSAPP DA SUA SALA. NÃO SE 

ESQUEÇA DE IDENTICÁ-LA COM SEU NOME COMPLETO E NOME DA 

DISCIPLINA. 

O PRAZO PARA ENTREGA ATÉ 22/09/2020 (TERÇA-FEIRA) 

https://segredosdomundo.r7.com/o-prato-preferido-de-17-personalidades-historicas/


PORTUGUÊS 

PROFESSORAS: ELAINE SUDRÉ, IVANETE AGUIAR e SIMONE ANJOS 

Caros alunos, 

No caderno 4, vocês leram uma crônica que tratava do lixo produzido pela 

campanha eleitoral, em que o nosso narrador encontrava muito papel jogado 

na rua. Além deste lixo, hoje temos um contexto de lixo produzido para 

divulgação nas redes sociais. São FAKENEWS, MEMES difamatórios, 

VIDEOS produzidos para enganar, entre outros. 

 
PARA COMEÇO DE CONVERSA... 

Abaixo vocês lerão trechos de duas matérias de jornal falando sobre este tema. Leia e reflita 

sobre os seus saberes. Você tem sido ético? Será que você também foi enganado? Você confere 

se é verdadeira uma informação antes de compartilhar? 

 

ATIVIDADE 1 Leia com atenção os textos abaixo.  

(Apesar de longos, são importantes para seu estudo ler e compreender estes gêneros textuais)  

 

 

(...) 



 

(...) 

 

(...) 

 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/11/como-discutir-os-virais-da-internet-em-sala-de-aula.shtml  

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/11/como-discutir-os-virais-da-internet-em-sala-de-aula.shtml


(...) 

 Devemos estar atentos diante das... 

 

 

 

(...) 

FONTE: 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/01/eleicoes-2020-e-desinformacao-qual-o-papel-da-escola.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/01/eleicoes-2020-e-desinformacao-qual-o-papel-da-escola.shtml


Textos recortados e adaptados para fins didáticos. 

 
TEMPO DE REFLETIR 

 
ATIVIDADE 2 Quanto ao seu comportamento nas redes sociais, responda V ou F.  

(Responda no caderno. Essa não precisa enviar ao professor, deixe no caderno.) 

(   ) Sempre confiro as informações que recebo antes de compartilhar. 

(   ) Não compartilho vídeos que exponham a vida íntima de uma pessoa. 

(  ) Compartilho mensagens engraçadas, sempre, mesmo que esteja humilhando alguém. 

(   ) Acho inocente conteúdos engraçados sobre negros, gays, mulheres... 

( ) Nunca pensei que estava contribuindo com a mentira quando repassava uma informação sem 

verificar. 

 

ATIVIDADE 3 Leia esta “Carta do Leitor” publicada no Jornal Agora: 

 



ATIVIDADE 4 (Esta atividade você deve responder no caderno e enviar para o professor nos 
grupos whatsapp ou e-mail) 

 
1. O texto que você acabou de ler é uma carta do leitor, cuja intenção é: 

a) fazer um comentário sobre um artigo publicado no jornal. 

b) expor as angústias da leitora diante de um problema pessoal. 

c) reclamar de uma atitude da população. 

d) elogiar a conduta dos redatores, jornalistas e editores. 

e) fazer uma crítica a um evento de interesse geral. 

2. Analisando o texto, podemos traçar um perfil da autora. Sobre ela, é possível afirmar 

que: 

( ) utiliza o transporte público diariamente; 

( ) costuma fazer críticas às decisões governamentais; 

( ) mora no Rio Grande do Sul; 

( ) conhece Florianópolis; 

( ) é pessimista; 

( ) é bem-humorada; 

( ) é bem informada. 

3. Responda: 

A- Você já mandou uma carta para o jornal reclamando de 

algum serviço de sua cidade? Qual? 

B- Você consegue perceber o quanto nosso escritor é irônico? 

Ele realmente quer agradecer a prefeitura com esta carta? 

C- Qual foi o projeto da Prefeitura Municipal de Rio Grande 

que levou o leitor a escrever esta carta? 

D- Quais foram os problemas do projeto? 

E- Para garantir a progressão temática da carta, a autora 

retoma em diferentes momentos a ideia principal do texto. Qual 

é essa ideia? 

 

ATIVIDADE 5 Leia o texto abaixo: 
 

Bilhete a um candidato – Crônica de Rubem Braga 



 
“Olhe aqui, Rubem. Para ser eleito vereador, eu preciso de três mil votos. Só lá no 

Jockey, entre tratadores, jóqueis, empregados e sócios eu tenho, no mínimo mesmo, 

trezentos votos certos; vamos botar mais cem na Hípica, Bem, quatrocentos. Pessoal 

de meu clube, o Botafogo, calculando com o máximo de pessimismo, seiscentos. Aí já 

estão mil. 

 

“Entre colegas de turma e de repartição contei, seguros, duzentos; vamos dizer, cem. 

Naquela fábrica da Gávea, você sabe, eu estou com tudo na mão, porque tenho apoio 

por baixo e por cima, inclusive dos comunas; pelo menos oitocentos votos certos, mas 

vamos dizer, quatrocentos. Já são mil e quinhentos. 

 

“Em Vila Isabel minha sogra é uma potência, porque essas coisas de igreja e caridade 

tudo lá é com ela. Quer saber de uma coisa? Só na Vila eu já tenho a eleição garantida, 

mas vamos botar: quinhentos. Aí já estão, contando miseravelmente, mas mi-se-ra-

vel-men-te, dois mil. Agora você calcule: Tuizinho no Méier, sabe que ele é médico dos 

pobres, é um sujeito que se quisesse entrar na política acabava senador só com o voto 

da zona norte; e é todo meu, batata, cem por cento, vai me dar pelo menos mil votos. 

Você veja, poxa, eu estou eleito sem contar mais nada, sem falar no pessoal do cais do 

porto, nem postalistas, nem professoras primárias, que só aí, só de professoras, vai ser 

um xuá, você sabe que minha mãe e minha tia são diretoras de grupo. Agora bote 

choferes, garçons, a turma do clube de xadrez e a colônia pernambucana como é que 

é! 

 

“E o Centro Filatelista? Sabe quantos filatelistas tem só no Rio de Janeiro? Mais de 

quatro mil! E nesse setor não tem graça, o papai aqui está sozinho! É como diz o 

Gonçalves: sou o candidato do olho-de-boi! 

 

“E fora disso, quanta coisa! Diretor de centro espírita, tenho dois. E o eleitorado 

independente? E não falei do meu bairro, poxa, não falei de Copacabana, você precisa 

ver como ela em casa, o telefone não pára de tocar, todo mundo pedindo cédula, 

cédula, até sujeitos que eu não vejo há mais de dez anos. E a turma da Equitativa? O 

Fernandão garante que só lá tenho pelo menos trezentos votos. E o Resseguro, e o 

reduto do Goulart em Maria da Graça, o pessoal do fórum… Olhe, meu filho, estou 

convencido de que fiz uma grande besteira: eu devia ter saído era para deputado!” 

 

Passei uma semana sem ver meu amigo candidato; no dia 30 de setembro, três dias 

antes das eleições, esbarrei com ele na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, todo 

vibrante, cercado de amigos; deu-me um abraço formidável e me apresentou ao 

pessoal: “este aqui é meu, de cabresto!” 

 

Atulhou-me de cédulas. 



 

Meu caro candidato: 

 

Você deve ter notado que na 122ª seção da quinta zona, onde votei, você não teve 

nenhum voto. Palavra de honra que eu ia votar em você; levei uma cédula no bolso. 

Mas você estava tão garantido que preferi ajudar outro amigo com meu votinho. Foi o 

diabo. Tenho a impressão de que os outros eleitores pensaram a mesma coisa, e nessa 

marcha da apuração, se você chegar a trezentos votos ainda pode se consolar, que 

muitos outros terão muito menos do que isso. Aliás, quem também estava lá e votou 

logo depois de mim foi o Gonçalves dos selos. 

 

Sabe uma coisa? Acho que esse negócio de voto secreto no fundo é uma indecência, 

só serve para ensinar o eleitor a mentir: a eleição é uma grande farsa, pois se o cidadão 

não pode assumir a responsabilidade de seu próprio voto, de sua opinião pessoal, que 

porcaria de República é esta? 

 

Vou lhe dizer uma coisa com toda franqueza: foi melhor assim. Melhor para você. Essa 

nossa Câmara Municipal não era mesmo lugar para um sujeito decente como você. É 

superdesmoralizada. Pense um pouco e me dará razão. Seu, de cabresto, o Rubem. 

 

ATIVIDADE 6 (Esta atividade você deve responder no caderno e enviar para o professor nos 
grupos whatsapp ou e-mail) 
 

1. No texto o candidato se considera eleito. Retire do texto dois exemplos em que demonstre 

isso? 

 

2. A expressão “voto de cabresto” era muito usada, antigamente, nos processos eleitorais. 

Você já ouviu essa expressão? O que ela significa? 

 

3. Cite quais estratégias de campanha o Candidato usou para ter os votos necessários para 

sua suposta eleição. 

 

4. De acordo com a segunda carta, qual foi a linha de raciocínio adotada pelos Eleitores para 

não votarem no Candidato? 

5. Coloque F (falso) V (verdadeiro): 

(   ) Ter muitos “amigos” é garantia de voto.   

(   ) O candidato da crônica, acima, apresentou plano de governo. 

(   ) Na seção122 – 5ª zona , o candidato não obteve nenhum voto. 

(   ) A caridade é uma estratégia válida para ser eleito. 

(   ) Um bom político “serve” ao povo. 



 

6. Já ouviram o ditado popular: “Contar com o ovo antes da galinha botar”? Vocês acreditam 

que serviria para a situação do Candidato? Explique e exemplifique. 

 

ATIVIDADE 7  

Apenas para ler e conhecer. (NÃO PRECISA RESPONDER OU ENTREGAR.) 

 
 O processo eleitoral é pautado em regras, tanto para o candidato como para o eleitor. 

Apresentamos o material nos links abaixo como informação complementar. Não é 
obrigatório! 

 

Conheça as ações que os candidatos e os eleitores são proibidos de realizar durante as eleições: 

https://gerenciamentopolitico.com.br/2018/03/27/campanha-eleitoral-16-coisas-que-nao-se-pode-fazer-em-

uma-eleicao/  Acessado em 02/9/2020 

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/noticia/2016/08/saiba-o-que-candidato-e-eleitor-podem-e-nao-

podem-fazer-na-campanha.html  Acessado em 02/9/2020 

 

Assista ao vídeo:  
Propaganda Eleitoral Gratuita – Marcelo Adnet 

https://youtu.be/1Hb3uLDgfbI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIE AS ATIVIDADES 4 e 6 NO WHATSAPP DA SUA SALA. NÃO SE 

ESQUEÇA DE IDENTICÁ-LA COM SEU NOME COMPLETO E NOME DA 

DISCIPLINA. 

O PRAZO PARA ENTREGA ATÉ 22/09/2020 (TERÇA-FEIRA) 

https://gerenciamentopolitico.com.br/2018/03/27/campanha-eleitoral-16-coisas-que-nao-se-pode-fazer-em-uma-eleicao/
https://gerenciamentopolitico.com.br/2018/03/27/campanha-eleitoral-16-coisas-que-nao-se-pode-fazer-em-uma-eleicao/
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/noticia/2016/08/saiba-o-que-candidato-e-eleitor-podem-e-nao-podem-fazer-na-campanha.html
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/noticia/2016/08/saiba-o-que-candidato-e-eleitor-podem-e-nao-podem-fazer-na-campanha.html
https://youtu.be/1Hb3uLDgfbI


PROPOSTAS DE TRABALHO FINAL 

ATIVIDADE PARA ENTREGAR EM  

22/09 (PRÓXIMA TERÇA-FEIRA) 

Caros alunos,  

Nos cadernos 4, 5 e 6 estudamos o tema cidadania com foco sobre a importância do voto. Na próxima 

semana você receberá o caderno 7 com mais atividades sobre o tema. 

Você deverá escolher uma das três propostas abaixo e criar a sua CAMPANHA PARA O VOTO 

CONSCIENTE. Ela valerá nota para todas as disciplinas! 

Você deve usar sua criatividade e pensar numa forma de mostrar o que você está aprendendo. 

APRESENTAREMOS PARA VOCÊ ALGUMAS PROPOSTAS NO QUAL VOCÊ ESCOLHERÁ 

APENAS UMA PARA PRODUZIR E ENVIAR NO DIA 22/09. VAMOS A ELAS: 

 

PROPOSTA 1: VÍDEO MINUTO 

“O que cabe em um minuto?” 

O que vocês fariam se tivessem um minuto no poder? 

E se tivesse um minuto para convencer os eleitores a votarem bem? 

 

Crie um vídeo que fale sobre a importância do voto e como fazer pra votar consciente. 

Exemplo de vídeo de um minuto: 

           http://www.festivaldominuto.com.br/pt-br/contents/29704 

 DICA: Você pode se inspirar na atividade que o professor Leandro trouxe hoje sobre as mulheres 

que lutaram para garantir seu direito ao voto e fazer um vídeo sobre elas! Será que as pessoas sabem 

dessas lutas femininas para hoje termos direito ao voto? 

http://www.festivaldominuto.com.br/PT-BR/CONTENTS/29704


 

PROPOSTA 2: JINGLE 

 

Uma música pode convencer uma pessoa? 

Existem pessoas que ficam mais atraídas por propaganda com música? 

 

Crie um jingle (música) para o voto consciente. 

Veja esta letra criada para que fala do tema eleições: 

Ouve mano, na eleição o cidadão é patrão, é minha visão 

o destino que define o país é sua decisão 

compromisso, desfilo, no estilo a convicção 

como políticos atrás do voto = aprovação 

quem reprova são eles mesmos no voto consciente, vote conivente 

sistema eleitoral, no esquema atual é efetivamente doente 

no poder, pode ser dirigentes, faremos 

queremos gentes capazes gente da paz 

mentes capacitadas competentes 

com a mente que avança, faz acontecer 

Fonte: https://www.letras.mus.br/intelektu/voto-cosciente/ 

Crie uma música curta, que fale sobre a importância de ir votar; 

Depois grave a música, com ou sem acompanhamento de instrumento. Pode ser áudio ou vídeo 

Veja alguns exemplos de jingle: 

https://youtu.be/czu3_ljcl1s 

https://youtu.be/cwlxqyy9vim 

 

PROPOSTA 3: CAMPANHA PUBLICITÁRIA (CARTAZ INFORMATIVO) 

Veja outro exemplo de um cartaz que é campanha publicitária:  

 

 

https://youtu.be/czU3_LJcL1s
https://youtu.be/cwLxqYy9vIM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você já foi convencido por um bom cartaz? 

Como convencer as pessoas sobre a importância de votar bem? Qual a imagem ideal? Qual a frase 

de efeito (slogan)? 

Faça seu cartaz convencendo as pessoas sobre a importância de votar e votar com consciência.  

Você pode usar desenhos, colagens etc., porém tem que ser tudo criação sua, nada pronto da 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTUGUÊS 

Revisão Cadernos 1, 2 e 3 

PROFESSORAS: ELAINE SUDRÉ, IVANETE AGUIAR e SIMONE ANJOS 

 

GABARITO – CADERNO 1 

Objetivo: O caderno 1 tem por objetivo apresentar o trabalho no segundo semestre, orientar os 

alunos sobre o as atividades pedagógicas do segundo semestre, bem como, instrumentalizá-los 

sobre o uso do celular nos grupos de WhatsApp, Portal da Educação, Postagens e Entregas de 

trabalhos. Temos, também em Geografia, uma Atividade para apresentação do aluno e uma 

produção em Artes. Portanto, não há Gabarito de respostas para a Disciplina de Português.  

 

GABARITO – CADERNO 2 

Objetivo: Desenvolvimento de leitura, estudo dos gêneros lírico e notícia, retomada de informações 

sobre o início da Pandemia e aprofundamento/ou atualização das informações com reflexão 

individual sobre a situação. 

Descrição:  Leitura de informações sobre a Pandemia, com imagens, textos, música e links 

opcionais.  

Contextualização: Na apostila recebida pelos alunos, trabalhamos o Gênero Notícias com textos 

e imagens, exercícios para compreensão e interpretação sobre a situação inicial de Pandemia.  

Nesse caderno 2 trouxemos alguns materiais para juntos aprofundarmos as discussões e 

refletirmos sobre. 

Olá, turmas das 7ª e 8ª séries! 

Vocês têm acompanhado o desenrolar da situação de Pandemia na Mídia, bem como, lido o 

material que organizamos nos cadernos do semestre passado. 

 Nesse momento, em que retornamos às atividades, vocês irão ler o conteúdo sobre o Gênero 

Notícia na página 5 da apostila impressa, retirada na escola; 

 Após a leitura deverão fazer a Atividade das páginas 6 e 7. 

 Para complementar, vamos revisar e aprofundar os estudos sobre o tema e o Gênero através 

da leitura do texto abaixo e da atividade proposta a seguir. 

NOTÍCIA 

Antes de morrer, Moraes Moreira escreveu um poema sobre a quarentena. 
Cantor e compositor, morto nesta segunda (13), estava isolado em casa, na Zona Sul do Rio, e 
a pandemia lhe serviu de inspiração. 
Por Marcela Capobianco - Atualizado em 13 abr 2020, 14h48 - Publicado em 13 abr 2020, 11h52. 

 



“Oi pessoal estou aqui na Gávea entre minha casa e escritório que ficam próximos, cumprindo 
minha quarentena, tocando e escrevendo sem parar. Este Cordel nasceu na madrugada do dia 
17, envio para de vocês . Boa sorte!” 

Moraes Moreira  

 

QUARENTENA 

Eu temo o Coronavirus 

E zelo por minha vida 

Mas tenho medo de tiros 

Também de bala perdida, 

A nossa fé é vacina 

O professor que me ensina 

Será minha própria lida 

Assombra-me a pandemia 

Que agora domina o mundo 

Mas tenho uma garantia 

Não sou nenhum vagabundo, 

Porque todo cidadão 

Merece mais atenção 

O sentimento é profundo 

Eu não queria essa praga 

Que não é mais do Egito 

Não quero que ela traga 

O mal que sempre eu evito, 

Os males não são eternos 

Pois os recursos modernos 

Estão aí, acredito 

De quem será esse lucro 

Ou mesmo a teoria? 

Detesto falar de estrupo 

Eu gosto é de poesia, 

Mas creio na consciência 

E digo não a todo dia 

Eu tenho medo do excesso 

Que seja em qualquer sentido 

Mas também do retrocesso 

Que por aí escondido, 

Às vezes é o que notamos 

Passar o que já passamos 

Jamais será esquecido 

Até aceito a polícia 

Mas quando muda de letra 

E se transforma em milícia 

Odeio essa mutreta, 

Pra combater o que alarma 

Só tenho mesmo uma arma 

Que é a minha caneta 

Com tanta coisa inda cismo…. 

Estão na ordem do dia 



Eu digo não ao machismo 

Também a misoginia, 

Tem outros que eu não aceito 

É o tal do preconceito 

E as sombras da hipocrisia 

As coisas já forem postas 

Mas prevalecem os relés 

Queremos sim ter respostas 

Sobre as nossas Marielles, 

Em meio a um mundo efêmero 

Não é só questão de gênero 

Nem de homens ou mulheres 

O que vale é o ser humano 

E sua dignidade 

Vivemos num mundo insano 

Queremos mais liberdade, 

Pra que tudo isso mude 

Certeza, ninguém se ilude 

Não tem tempo, nem idade



Hora do Registro: 

Ao analisarmos o Cordel feito pelo artista, percebemos que ele utilizou como matéria prima para sua 

arte assuntos que foram manchete nos jornais brasileiros nos últimos tempos. Uma forma, talvez, de 

nos lembrarmos que muitas outras coisas estão acontecendo e nossa atenção precisa ser múltipla. 

Atividade 1 - Português 

Você deve escolher dois diferentes versos do texto e pesquisar uma Manchete da notícia que ele está 

fazendo referência para cada verso. Esta atividade 1, você deve enviar no grupo da sua sala até dia 

25/08. 

(observação: caso ainda não esteja no grupo, ou não tenha acesso, guarde a atividade no caderno 

pois receberá orientações de como entregar.) 

Você deve colocar seu nome, atividade 1, o verso escolhido, a manchete (título principal) e o título 

secundário, data da notícia e nome do jornalista ou do jornal. 

Veja um exemplo: 

Nome: XXXXyyy da TTTTTT – Atividade 1 – português 

Verso 1: “Também de bala perdida,” 

Bala perdida atinge casa de moradora em Vitória; dois homens são presos 

Militares foram acionados para atender a ocorrência no bairro Barro Vermelho. Não houve registro de 

feridos. Dois homens foram presos durante a ação. 

Por G1 ES e TV Gazeta 

20/09/2019 09h50  Atualizado há 10 meses 
 

Verso 2: “Eu digo não ao machismo” 

Placar do machismo em 2019: 14 mortes, 55 tentativas e 7.817 agressões 

Os casos de violência contra mulher nos seis primeiros meses deste ano já superam o quantitativo registrado no mesmo 

período de 2018 
ÉRICA MONTENEGRO 

30 /06 /2019 5 :30 , ATUALIZADO 10/03/2020 13:42  
 

Resposta Pessoal. O aluno pode apresentar uma resposta como a sugerida abaixo, 
seguindo os modelos anteriores: 
 

Nome: Maria da Silva – 7ªA – Atividade 1 – Português 
Verso: “A nossa fé é vacina” 
Vacina produzida em SP testará 9 mil e pode estar disponível em 2021...  
A Vacina contra Covid19 
De Viva Bem 11/06/2020 12h43 - Atualizada em 11/06/2020 19h05. 
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https://www.metropoles.com/author/erica-montenegro


 

 RESPOSTAS 

1. A manchete desta notícia é: “UM VÍDEO PARA ESTIMULAR A 

CONSCIENTIZAÇÃO DOS MORADORES DAS FAVELAS E PERIFERIAS JÁ ESTÁ 

PRONTO E SERÁ LANÇADO DOMINGO À NOITE, DIA 22 DE MARÇO 2020” 
 

2. O assunto tratado na notícia é sobre o lançamento de um vídeo de 
conscientização. 
 

3. As aspas são utilizadas dessa forma: 
1 parágrafo: Utilizada para destacar um título; 
2 parágrafo: Utilizada para marcar uma fala (discurso direto) 
 

4. A imagem refere-se a: 
 “Além da interpretação dos quatro, o clipe conta com grandes nomes da   
música brasileira como Xande de Pilares, Mumuzinho, Alcione, Péricles, 
Ferrugem, Karol Conka, Leo Santana, Sandra de Sá, Grupo Bom Gosto, Serjão 
Loroza, Pretinho da Serrinha, Andrezinho do Molejo, Mc Menor MR, Raí BG, 
entre outros.” 

5. Resposta pessoal do aluno. Use sua criatividade. 

6. Resposta pessoal do aluno. Orientamos o uso do texto como referência para 

realizar  a atividade.  



 

GABARITO – CADERNO 3 
 

ATIVIDADE 1 

 
Ler e responder, na apostila, as páginas 24 a 28. Não vamos entregar ainda. Deixe na apostila. Segue 
abaixo as fotos das páginas 25, 26, 27 e 28 e em seguida as respostas para você conferir com sua 
apostila. 

 
RESPOSTAS 

 
PÁGINA 24: O aluno deverá realizar somente a leitura dos textos. 
 
PÁGINA 25: O aluno deverá responder os exercícios 1 e 2. 
 
EXERCÍCIO 1: A alternativa correta é a letra A: Os direitos e deveres fazem parte do exercício 
da Cidadania. 
 
EXERCÍCIO 2A: De acordo com o Texto I, os Deveres que se sobressaem aos Direitos são: 

• Obedecer às medidas restritivas impostas pelo Estado, como não ir a cinemas, teatros, 
museus; 

• Não promover ou participar de eventos com mais de 500 pessoas; 



• Evitar cumprimentos como apertos de mão ou abraços; 

• Permanecer em isolamento caso apresente algum sintoma do Coronavírus. 
 
PÁGINA 26: O aluno deverá responder até o exercício 3 “b” 
 
EXERCÍCIO 2B: Resposta Pessoal. Sugerimos que o aluno escreva o que consegue fazer (seus 
Deveres) e o que não é possível. Depois explique. 
 
EXERCÍCIO 3A: O Texto II apresenta os três exemplos de solidariedade abaixo: 

• Desconto no valor do aluguel, reduzindo pela metade; 

• Fazer compras de mercado ou farmácia para vizinhos idosos ou do grupo de risco; 

• Pagar serviço de profissionais (dentistas, faxineiras, manicures, psicólogos, etc) para 
que permaneçam em casa nesse momento de isolamento. 

 
 
EXERCÍCIO 3B: Resposta Pessoal do aluno. Sugerimos uma escrita simples sobre sua ação ou 
intenção de solidariedade. 
 
PÁGINA 27: O aluno deverá responder do exercício 05 ao 07. 
 
EXERCÍCIO 5: Os Deveres a serem cumpridos por todos, no exercício da cidadania são: “o 
exercício dos direitos e deveres inerentes às responsabilidades de um cidadão”. 
 
EXERCÍCIO 6: Resposta pessoal do aluno. Sugestão de reflexão e texto: A solidariedade é um 
exemplo de cidadania, pois demonstra a empatia e a preocupação com o seu próximo, na 
medida em que cada um doa ou colabora para que todos possam ter o básico necessário para 
enfrentar o momento difícil de isolamento em que estamos vivenciando. 
 
EXERCÍCIO 7: Resposta pessoal do aluno.  
 
PÁGINA 28: O aluno deverá responder o exercício 8. 
 
EXERCÍCIO 8: O Texto II apresenta os três exemplos de solidariedade abaixo. O aluno poderá 
escolher 02 deles, conforme solicitado no exercício. 

• Desconto no valor do aluguel, reduzindo pela metade; 

• Fazer compras de mercado ou farmácia para vizinhos idosos ou do grupo de risco; 

• Pagar serviço de profissionais (dentistas, faxineiras, manicures, psicólogos etc) para 
que permaneçam em casa nesse momento de isolamento. 

 
EXERCÍCIO 8A: Resposta pessoal do aluno. 
 
 

ATIVIDADE 2 

 
Analise o art. 6º da Constituição Brasileira e o quadro abaixo. (Esta atividade é só de estudo, não 
precisa preparar nada para entregar, ler e refletir também é um exercício.) 
 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.    

   



 
 
Agora, a luz destas leituras e de sua experiência de vida, aprecie a letra desta música:  
 

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 
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 
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 
Compositor: Lucio Barbosa Dos Santos 

https://www.lyricfind.com/


 
 

ATIVIDADE 3 

(Esta atividade é só de estudo, não precisa preparar nada para entregar, ler e refletir também é um 
exercício.) 
O título desta música é Cidadão. Você acha que o eu lírico (a pessoa que fala no poema)  sabe de 
seus direitos de cidadão?     Ele exerce seus direitos? 
 
Resposta Pessoal. Sugerimos que o aluno observe no texto, como o “Eu Lírico”, relata sobre 
seu trabalho e a decepção ao perceber que mesmo com todo os seus esforços não pode 
usufruir daquilo que ajudou a construir com sua força de trabalho



 


