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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 

 

 

Matemática 

      Unidade II – Temática: Cidadania 

 

       Objetivos: Analisar e interpretar os gráficos e valores monetários , articulando com o 

tema porcentagem 

 

 

1) Atividades CONTRUINDO APRENDIZAGENS(caderno azul). 

 

    Na pagina  31 do caderno  “Construindo Aprendizagens”  ,    leia o texto sobre a distribuição  

dos desligamentos noticiados pelos setores de atividades em %  e responda as questões da pagina 

32 : 

a) Qual é a diferença entre o total de demissões  informadas pelo DIEESE  e as demissões 

informadas em SP? 

 

b) Escreva como se lê o numero 239534 

 

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
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


 

História 

Texto 1 

Paleolítico: as sociedades dos caçadores coletores 

 Paleolítico é o nome que designa o período que vai, aproximadamente, do surgimento dos 

"primeiros humanos" até cerca de 8.000 a.C. Então, pode-se dizer que se trata do período mais 

extenso da História, abrangendo cerca de 99% do tempo de existência dos seres humanos.  

O termo Paleolítico é de origem grega (palaiós = antigo, primitivo,líthos = pedra) e pode ser 

traduzido como "velha idade da pedra". Corresponde ao período em que os seres humanos 

fabricaram suas PRIMEIRAS FERRAMENTAS, usando madeira, ossos, chifres e pedras lascadas. 

 Esses primeiros grupos humanos viviam da caça, da pesca e da coleta de grãos, frutos e 

raízes, sendo por isso denominados CAÇADORES-COLETORES. Não cultivavam plantas nem 

criavam animais. Consumiam alimentos que não encontravam na natureza. Quando os alimentos se 

tornavam escassos, mudavam-se para outros lugares.  

Por causa do modo de vida predominante, os grupos humanos desse período foram 

denominados nômades. O termo nômade indica populações que não possuíam um lugar fixo para 

viver, ou seja, habitavam temporariamente áreas onde encontravam os recursos naturais 

necessários para sua sobrevivência. 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/resumodascoisas/paleoliticos 

 

Texto 2 

Facebook da idade da pedra: há 30 mil anos, trocar colares feitos de cascas de ovos era 

forma de fazer amigos 

        As contas de ovos eram fabricadas por caçadores-coletores em um processo árduo  

      Um estudo liderado pela Universidade de Michigan mostrou que, há muito mais tempo do 

que se esperava (cerca de 30 mil anos), um grupo de caçadores-coletores do sul da África já 

realizava trocas. Além do escambo ser um meio de comércio primitivo, também estreitava laços de 

amizade. 

      As barganhas eram feitas com pequenas contas de ovos, fabricadas como resultado de em 

um processo muito curioso. Acontecia assim: na região do atual deserto de Karoo, quando um 

amontoado de grama crescia próximo à uma rocha, conhecida como xisto, avestruzes bicavam as 

gramíneas. 

         Deglutidos pelas aves, os átomos do xisto e da grama viravam parte das cascas dos ovos 

dos avestruzes. Quando um membro do grupo de caçadores-coletores encontrava um ovo de 

https://sites.google.com/site/resumodascoisas/paleoliticos


 

avestruz, ele o comia e o quebrava. Então, conforme cavava um buraco, o indivíduo amarrava os 

fragmentos do ovo em um pedaço de tendão e montava um cordão de contas. 

        Naquela época, um colar desses era um presente ótimo para se dar para amigos de outros 

grupos, que viviam mais à leste. Como retribuição, eles também ofereciam contas feitas de ovo. Era 

uma forma de ser amigável, até que os ornamentos acabassem.  

        Três milênios depois, os pesquisadores conseguiram medir os átomos das contas feitas de 

ovo. Esse dado permitiu encontrar evidências de onde elas eram feitas e por quanto tempo eram 

usadas como moeda social. 

         Em comunicado, o arqueólogo paleolítico Brian Stewart, da Universidade de Michigan, 

contou que acredita que os humanos são naturalmente animais sociais e que isso remonta do 

passado, quando já havia “forças poderosas” para maximizar informações. “As contas de casca de 

ovo de avestruz e as jóias feitas a partir delas agiram basicamente como que versões da Idade da 

Pedra das 'curtidas' do Facebook ou do Twitter”, afirmou. 

Fonte: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/facebook-da-idade-da-pedra-

trocar-colares-feitos-de-casca-de-ovo-era-forma-de-fazer-amigos-ha-30-mil-anos.phtml 

 

Entregue esta atividade em uma folha de caderno com o seu nome completo, data e série. 

1. Leia os dois textos com atenção e responda aos exercícios. 

 

2. Por que estes “primeiros humanos” foram chamados de caçadores-coletores? 

 

3. Assinale a alternativa correta: Estes grupos eram nômades, então: 

 

a) (   ) ficavam fixos em um mesmo local durante toda a sua vida. 

 

b) (   ) não possuíam um lugar fixo para viver. 

 

 

4. Para que serviam estes colares feitos de cascas de ovos? Explique com as suas palavras a 

importância destes colares. 

 

 

 

Inglês 

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

está passando na pandemia.  

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/facebook-da-idade-da-pedra-trocar-colares-feitos-de-casca-de-ovo-era-forma-de-fazer-amigos-ha-30-mil-anos.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/facebook-da-idade-da-pedra-trocar-colares-feitos-de-casca-de-ovo-era-forma-de-fazer-amigos-ha-30-mil-anos.phtml


 

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) 

 

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 

 


