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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 e Geografia 

Faça as respostas em folha à parte com identificação (escola, matéria, professora, 

aluno, série). 

 VAMOS REFLETIR  

 Você acha que os poemas podem fazer uma pessoa se desenvolver mais? Que poemas 

você acha que são bons? 

 A poesia também é um instrumento de reflexão sobre os problemas e questões sociais que 

afetam as pessoas. Muitos autores escrevem poemas para tratar disso.   

 LEITURA E ANÁLISE DE TEXTO  

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


 

A. Responda às questões. 

1. Ao ler o poema, há uma sensação de:  a. alegria.    b. esperança.    c. revolta.  

2. Por que você escolheu essa opção? 

3. Quem são os mais prejudicados, segundo o poema? 

4. É possível interpretar que o poema está em greve. Há um protesto. Contra quê? 

5. Para não dar um caráter de alegria, de emoção positiva e envolvente, o autor usa: 

a. versos curtos, sem rimas, tema que afeta negativamente o cidadão. 

b. versos de mesmo tamanho, muitas rimas e ritmo. 

c. usa parágrafos com poucas palavras. 

6. Releia a penúltima estrofe (grupo de versos). Como pode ser compreendida? 

7. Esse poema é de 1983. Ele serve para os dias atuais? Por quê? 

 

B. Estudo da língua – Uso de s ou z  

 No texto apareceram as palavras arroz e gás. Muitas vezes, temos dúvidas em quando usar s 

ou z para escrever algumas palavras. Ler bastante, usar dicionário e conhecer as regras gramaticais: 

essas são excelentes ações para sanar as dúvidas. 

 Veja dois casos de regras para o uso de s ou z e complete as palavras no quadro. 

Usa-se s nas palavras que indicam 

origem, procedência, profissão, títulos de 

nobreza 

Usa-se z em palavras derivadas a 

partir do sufixo –izar. 

português/portuguesa  

japonê...../japone....a 

irlandês...../irlande....a 

calabrê..../calabre....a 

camponê.../campone....a 

freguê..../fregue....a 

cearen....e – diademen....e – 

paraen....e 

prince....a – duque....a – barone....a 

normal: normalizar 

humano: ............................ 

canal: ................................. 

estéril: ................................ 

centro: ................................ 

especial: ............................. 

estável: ................................... 

concreto: ............................. 

 

 

 

 



 

Geografia 

 

A. Caderno Construindo aprendizagens 

 Leia o texto “Coronavírus: o que é a quarentena e qual é o seu objetivo?” da pág. 35. 

Responda, na apostila, às questões da pág.35, e às questões 3 e 4 da pág. 36. 

B. Ampliando as reflexões 

  Releia o poema Não há vagas que você analisou em Português.  

 É impossível pensar na pandemia que pode vitimar e ceifar vidas, sem considerar as coisas 

que estão acontecendo. Explodem os preços, diminuem as vagas de empregos, diminuíram os 

direitos trabalhistas. E tudo isso interfere no nosso bem-estar, físico e mental, para passarmos pela 

pandemia com imunidade suficiente para superarmos este momento.  Neste sentido, este poema 

nos leva a refletir! Responda às questões abaixo. 

1. Quais os itens da cesta básica que aumentaram recentemente?  

2. Como o aumento dos preços afetam a nossa vida? 

3. Você tem percebido o aumento dos preços em outros produtos? Quais? 

4. No mercado que faço minhas compras há um aviso em cartaz grande, logo na entrada, 

justificando o aumento dos preços e a quantidade que cada consumidor pode consumir. Isto também 

ocorre onde você faz suas compras? Se sim, o que diz o cartaz? 

Na geografia, estudamos o exercício da cidadania a partir de fatos concretos que acontecem no 

dia a dia e afetam a todos os assalariados, mas, mais fortemente os desempregados, cidadãos 

fragilizados. 

 

 

Ciências 

Unidade II – Temática: Cidadania 

Orientação 1: Orientação: A atividade dessa semana será realizada com o uso do texto 

abaixo, que trata sobre a importância da vacinação. 

Responda no seu caderno, colocando somente as perguntas e respostas. Não precisa copiar 

o texto 

Identifique sua folha com seu nome, matéria e série. 

Não esqueça que essa folha será devolvida na escola. 

Ministério da Saúde alerta para importância da vacinação mesmo durante a pandemia 
Atualmente, o Brasil possui o maior programa público de imunização do mundo, com a 

distribuição de mais de 300 milhões de doses de imunobiológicos (vacinas) anualmente. 
 



 

Terceira e última fase da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Gripe foi prorrogada para até 30 de junho - 

Foto: Governo do Distrito Federal 

Se manter imunizado (protegido) é uma questão de 
proteção social, segundo a coordenadora do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, Ana 
Goretti. “O atual momento de pandemia não pode gerar 
impacto na queda da cobertura vacinal”, enfatizou Goretti 
nessa terça-feira (9), Dia Nacional da Imunização. 
 
A coordenadora Ana Goretti, explicou que o distanciamento social e a situação da pandemia no 
Brasil, são fatores que têm gerado impacto na queda da cobertura vacinal. “Muitas famílias ficam 
com receio de ir aos postos de saúde, mas temos orientado todas as equipes de saúde do País 
quanto às medidas de segurança para evitar infecções”, explicou. Ela avalia que a redução na 
procura pelas vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) é preocupante e vem sendo 
percebida pelo Ministério da Saúde. 

O Brasil possui o maior programa público de imunização do mundo. São distribuídas mais de 
300 milhões de doses de imunobiológicos anualmente. O Programa Nacional de Imunização (PNI) 
conta com 37 mil postos públicos de vacinação de rotina em todo o País, sendo que em campanhas 
realizadas anualmente este número chega até 50 mil postos e 51 Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (CRIEs). 

“Hoje nós temos um esquema vacinal (esquema de vacinas) complexo por ser extremamente 
completo no combate às doenças mais prevalentes aos brasileiros e que começa a atender nossa 
população desde o nascimento. Nesse sentido, nós concentramos a oferta de muitas vacinas em um 
curto espaço de tempo, ainda na infância, para facilitar a imunização da maior parte das pessoas ao 
mesmo tempo, otimizando também o tempo dos pais ao levarem as crianças aos postos de vacina”, 
Ana Goretti. 

Trecho do texto retirado de: https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/ministerio-da-saude-
alerta-para-importancia-da-vacinacao-mesmo-durante-a-pandemia  

Atividade 

1- De acordo com o texto, por que é importante as pessoas se manterem imunizadas? 
2- Por que muitas pessoas estão deixando de se vacinar? 
3- Quantas doses de vacina o Brasil distribui anualmente? 
4- Na sua opinião qual é a importância de vacinar as crianças desde o nascimento? 
5- Todos os anos no Brasil, são realizadas campanhas de vacinação para vários tipos doenças. 

Por que existe a preocupação em realizar essas campanhas? 
 

 

Matemática 

Orientação: Na atividade anterior vimos como se calcula os aumentos dos valores nos 

alimentos, em especial no arroz, vem sendo apresentados na TV através de índices de porcentagem 

como: “Arroz sobe 20%”.  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/ministerio-da-saude-alerta-para-importancia-da-vacinacao-mesmo-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/ministerio-da-saude-alerta-para-importancia-da-vacinacao-mesmo-durante-a-pandemia


 

Nesta atividade veremos como calcular o valor do alimento com o acréscimo sendo que não é 

possível cortar os dois zeros finais.  

Exemplo: Qual é o valor do arroz, que custa 22 reais, após um aumento de 14%? 

    22 

  X14          

          1   8 8  

               1 2 + 

           2 0 8 

 

Colocando uma vírgula e deixando duas casas no fim (zero e oito)  resulta em 2,08 ou dois 
reais e oito centavos de aumento 

Logo pega – se o valor do arroz (22 reais) e acrescenta 2,08 reais.  

Para se somar 22 reais com 2,08 precisamos colocar os centavos dos 22 reais. Assim fica 
22,00 ou vinte e dois reais e zero centavos, ou seja, não mudou. 

  

  2 2, 0 0 

     +        2, 0 8 

    2 4, 0 8     (ao montar a conta não esqueça de colocar vírgula embaixo de vírgula) 

 

 

 

Reposta : O valor do arroz com um aumento de 14% ( vinte por cento) é de 24,08 reais 

 

Exercícios: Calcule os aumentos 

a) Aumento de 13% em cima do valor do arroz de R$22 
b) Aumento de 12% em cima do valor do arroz de R$22 
c) Aumento de 12% em cima do valor do arroz de R$23 
d) Aumento de 12% em cima do valor do arroz de R$24 

 

 

 



 

História 

Orientação: Realize a leitura do texto sobre a Pandemia ( extraída do link 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/pandemias-o-que-e-e-como-a-globalizacao-

potencializa-o-problema.htm)  e responda as questões que se pede; 

Casos conhecidos de pandemia 

A difusão de doenças pelo mundo tem história de muitos séculos. No século 14, a peste negra 

(peste bubônica), que dizimou cidades européias; no século 16, a sífilis se tornou globalizada. No 

início do século 20, a cólera e a gripe espanhola mataram mais que a Primeira Guerra Mundial. De 

tempos em tempos, surtos de febre aftosa causam prejuízos em países da Europa e no Brasil. 

Outros casos famosos de pandemias são a Aids e a Sars (síndrome respiratória aguda). A gripe 

aviária, também chamada de gripe do frango, ainda não pode ser categorizada como pandemia, pois 

o vírus não causou, por enquanto, a transmissão da doença de humano para humano de forma 

contínua.  

A ciência busca a todo custo melhorar a vida dos seres humanos e da natureza em geral. Com 

a invenção de vacinas e remédios para neutralizar essas pandemias. Você está vacinado para todas 

as doenças possíveis? Quais faltam? Há alguma doença que você tenha medo de contrair? Em sua 

opinião todas doenças possuem vacinas ou remédios eficazes para seu tratamento ? Quais não 

possuem ? 

 

Inglês 

Orientação: Na atividade anterior foi pedido para se montar frases de acordo com o que você 

está passando na pandemia. 

 Nesta atividade, para aprimorar o conhecimento de alimentos em inglês, formaremos frases  

como no exemplo a seguir: 

Eu gosto de maçã. 

I like apple ( em inglês) ( se proncuncia Ái laique époul) 

Ou 

Eu não gosto de maçã 

I don „t like apple ( em inglês) ( se pronuncia Ái dont laique époul) 

Eu não gosto de maçâ. 

Nesta atividade você irá construir frases de acordo com o que está você gosta ou não gosta de 

come utilizando todas as palavras abaixo (pesquise os significados em inglês) 

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/pandemias-o-que-e-e-como-a-globalizacao-potencializa-o-problema.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/pandemias-o-que-e-e-como-a-globalizacao-potencializa-o-problema.htm


 

Palavras para complementar a frase “ EU gosto ..... Ou EU não gosto.... 

I like or I don t like 

 

EGG 

MEAT 

BEAM 

RICE 

ORANGE 

POTATO 

TOMATO 

BREAD 

JUICE 

WATER 

BURGUER 

CREAM 

BISCUIT 

ICE CREAM 

CAKE 

CARROT 

 

Artes 

MISTURANDO CORES 

Objetivo: Aprender sobre mistura de cores 

Ambientação: Fazer o aluno conhecer as composições de cores nas obras artísticas 

As cores exercem grande influência sobre nossas emoções. Por isso, os artistas escolhem 

cuidadosamente as cores que utilizam em suas obras. 

Observe um quadro pintado pelo artista francês Henri Matisse:  



 

  

Cabeça de mulher (retrato com listra verde), de Henri Matisse. Óleo sobre tela, 60cm X 41cm. 

1905. Museu Nacional de Arte da Dinamarca, em Copenhagen.  

Responda as perguntas: 

1. O que Matisse retratou nessa obra? 

2. Quais cores você identifica nessa pintura? 

3. Em sua opinião, que materiais o artista utilizou para produzir essa obra? Como você 

chegou a essa conclusão?  

Ao observar o quadro de Matisse, podemos perceber que ele utilizou tintas com cores como o 

laranja e o verde, classificadas como cores secundárias. Elas são resultado da mistura de tintas 

azuis, vermelhas e amarelas, chamadas cores primárias.  

Na paleta do artista 

Você deve lembrar que o vermelho, o azul e o amarelo são as cores primarias. Elas têm esse 

nome porque não podem ser obtidas a partir da mistura de tintas de outras cores. 

 



 

Atividade de Artes: Separe estas duas últimas folhas para serem entregues nos plantões escolares 

 

Nome:___________________________________ Série:______ Matéria:________Data:_______ 

 

Quando misturamos duas cores primárias, obtemos uma cor secundária.  

 

 

Quais cores secundárias você se identifica na obra de Matisse apresentada? 

___________________________________________________________________ 

 

Atividade 

Observe as obras retratadas abaixo. Depois, escreva a cor secundária que predomina em cada 

uma delas e as cores primárias necessárias para obter essa cor.  

 

O Palácio Contarini, de Claude Monet, 1908. Óleo 

sobre tela, 73x92cm.  

 

Cor secundária: ____________________________ 

 

 

         Para obter essa cor, é necessário misturar as cores:  

                       ______________________________ 



 

Fazenda na Normandia, de Paul Cezanne. 

1882. Óleo sobre tela, 47 x 65,7cm. 

Cor secundária: ______________________ 

 

Para obter essa cor, é necessário misturar as 

cores: ______________________________ 

 

 

 

Natureza morta com maças e laranjas, de Pierre 

Auguste Renoir. 1890. Óleo sobre tela, 24,4x 

39,3cm.  

Cor secundária: ____________________ 

 

Para obter essa cor, é necessário misturar as 

cores: ______________________________ 

 

 

Fontes: 

 http://estoriasdahistoria12.blogspot.com/2015/10/analise-da-obra-retrato-de-madame.html 

 https://br.pinterest.com/pin/131448882860808213/ 

 https://www.alamy.com/stock-photo-paul-cezanne-farm-in-normandy-1882-oil-on-canvas-albertina-vienna-53907427.html 

 https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Claude-Monet/690287/Le-Palais-Contarini,-Venise-

(Pal%C3%A1cio-Contarini-del-Zaffo,-V.html 

 https://petitscoquelicots.wordpress.com/2015/05/01/retrato-de-madame-matisse-1905-linha-verde/ 

 

Boa semana e se cuide! 

 

http://estoriasdahistoria12.blogspot.com/2015/10/analise-da-obra-retrato-de-madame.html
https://br.pinterest.com/pin/131448882860808213/
https://www.alamy.com/stock-photo-paul-cezanne-farm-in-normandy-1882-oil-on-canvas-albertina-vienna-53907427.html
https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Claude-Monet/690287/Le-Palais-Contarini,-Venise-(Pal%C3%A1cio-Contarini-del-Zaffo,-V.html
https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Claude-Monet/690287/Le-Palais-Contarini,-Venise-(Pal%C3%A1cio-Contarini-del-Zaffo,-V.html
https://petitscoquelicots.wordpress.com/2015/05/01/retrato-de-madame-matisse-1905-linha-verde/

