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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 

 O texto sobre viver em sociedade, abaixo, será a base para as atividades a seguir. Após lê-lo, 
o, responda às questões (atividade complementar) em folha separada. Não há necessidade de 
copiar. Apenas responder em folha devidamente identificada (escola, matéria, professor, seu 
nome, número, série e data) para ser entregue na semana seguinte. 

   

A. AMPLIANDO AS REFLEXÕES

Exemplo: Português 

Aluno:___________Série____ 

Professor(a)_______Data:___ 

Atividade:________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

Vamos ler o texto “Viver em sociedade” de Dalmo Dallari e a charge sobre o 

aumento dos preços. Com eles, você treinará: a interpretação; localização da 

informação e registro; observar as diferentes linguagens. Ambos são para 

discutirmos a cidadania.  

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


 



 

 

https://www.aacademica.org/otavioluizmachado/54.pdf 

A. Análise do texto.  

1. Segundo o autor, qual é a importância de se viver em sociedade? 

2. Em termos materiais, o que nós precisamos do fruto de trabalho das outras pessoas? Quais tipos 

de produtos você não produz e precisa comprar o que outros produziram? 

3. E de serviços? Quais os tipos de serviços você usa no dia a dia que depende do trabalho de 

outros? 

4. O que significa “uma sociedade organizada com justiça” segundo Dalmo Dallari? 

5. Você acha que o Brasil segue essa ideia? Isto ocorre no Brasil? Justifique sua resposta. 

6. Segundo o autor, conhecer os direitos e lutar por eles é fundamental. Você concorda? Explique. 

 

B. Outros contextos 

 

https://domtotal.com/charge/3048/2020/09/alta-no-preco-dos-

alimentos/ 

https://www.aacademica.org/otavioluizmachado/54.pdf


1. O que você entendeu da charge?   

2. Como o aumento de preços da cesta básica interfere na nossa vida? Explique com suas palavras. 

C. Estudo da língua -  Pontuação  

 A pontuação tem a função de atribuir sentidos ao que se escreve, tentando passar ao leitor 

todas as intenções do autor, para que compreenda a mensagem. Ao falar, usamos os gestos, a 

entonação da voz, o ambiente para reforçar nossa mensagem. Os sinais de pontuação têm um 

pouco esse papel.  

 A vírgula é o sinal mais usado e, por isso mesmo, o mais complexo. 

 Veja alguns casos. Em seguida, copie do texto exemplos desses usos. 

 

1.Usa-se a vírgula para separar elementos de uma lista (de objetos, de produtos, de orações). 

Exemplo: 

 

2. Usa-se vírgula antes de mas, pois, porém, porque, portanto... Exemplo: 

 

3. Usa-se vírgula isolando palavras ou expressões explicativas: por exemplo, ou seja, 

isto é, aliás... Exemplo: 

 

Ciências 

Unidade II – Temática: Cidadania 

Orientação: A atividade dessa semana será realizada com o uso do texto abaixo, que trata sobre 

consumo sustentável. 

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. 

 
 

O que é consumo sustentável? 
 

O consumo sustentável é uma expressão empregada 
com muita frequência em diferentes meios de comunicação. 
Se você pesquisar em ferramentas de busca 
da internet surgirão milhares de resultados diferentes com 
artigos científicos, notícias, ofertas de produtos, entre outros. 
Cada um deles possui uma forma diferente de definir o que é 
consumo sustentável - uma importante atitude que o 
consumidor contemporâneo deveria assumir para ter 
uma pegada mais leve e preservar o meio ambiente. 



Consumo sustentável nada mais é do que o consumo responsável e consciente, sendo o 

oposto do consumo imediatista. Segundo um estudo publicado nos Cadernos Ebape da Fundação 

Getúlio Vargas, a ideia de consumo sustentável surgiu gradualmente ao longo das gerações. E, 

nesse percurso histórico, três fatores atuaram conjuntamente para o surgimento do conceito 

do consumo sustentável: o ambientalismo público da década de 1970, a ambientalização do setor 

público da década de 1980 e a emergência da preocupação empresarial da década de 1990 sobre o 

impacto que os estilos de vida e hábitos de consumo têm sobre o meio ambiente. 

 
O que é 
Consumo verde, consumo sustentável, consumo consciente, consumo responsável. De acordo 

com o Ministério do Meio Ambiente, o consumo sustentável é aquele que envolve a escolha de 
produtos que utilizaram menos recursos naturais em sua produção, que garantiram emprego decente 
aos que os produziram e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Desse modo, 
o consumo sustentável acontece quando nossas escolhas de compra ou aquisição são conscientes, 
responsáveis e com a compreensão de que terão consequências ambientais e sociais. O consumidor 
que assume essa atitude é aquele que não é passivo e que, por essa razão, tem senso crítico e 
pondera, não comprando um produto só porque a mídia o induz a fazer isso. 
   
Trecho de texto retirado de: https://www.ecycle.com.br/2111-consumo-sustentavel, imagem: https://cdn.domtotal.com/img/noticias/2015-04/871563_202059.jpg 

 
Atividade 
 
1-De acordo o texto, que definição é dada para consumo sustentável? 
2-Quando você faz compras na feira, você tem por hábito comprar só o que precisa ou comprar mais 
por que está na promoção mesmo sem necessidade? 
3-Quais foram os três fatores determinantes para o surgimento do conceito de consumo 
sustentável? 
4-Se o consumo de recursos naturais, como por exemplo a madeira não for controlado, na sua 
opinião quais seriam os prejuízos ao meio ambiente? 
5-O que você acha de mudarmos nosso ponto de vista em relação ao consumo e passarmos a 
consumir somente o que precisamos? 

 

 

Matemática 

 

Unidade II – Temática: Cidadania 

     

           Objetivos: Ler e interpretar tabelas , resolver problemas por meio de estratégias variadas, 

com compreensão dos processos nele envolvidos com e sem uso de calculadora 

 

1) Atividades CONTRUINDO APRENDIZAGENS(caderno azul). 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/cebape/v3n3/v3n3a05
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel
https://www.ecycle.com.br/2111-consumo-sustentavel
https://cdn.domtotal.com/img/noticias/2015-04/871563_202059.jpg


Na pagina 31 do caderno de atividades,  faça a leitura do texto  e leia atentamente  as 

informações da tabela.  

A seguir responda as questões da pagina 32 : 

1) Entre Curitiba e Porto Alegre, qual tem a cesta mais barata? 

2) Escreva com números o valor mil e quarenta e cinco: 

3) Escreve como se lê o numero 4673 

4) Se você morasse me João Pessoa , quantos gastaria em duas cestas?  

5) Depois de comprar a cesta básica em São Paulo ,  quanto sobra para uma família que tem 

renda mensal de um salário mínimo? 

6) Em sua opinião , o que estimula o aumento de preços da cesta básica? 

 

 

 

História 

Primeira Revolução Industrial 

A Primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII e durou de 1750 a 

1850. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas as quais favoreceram a expansão das 

indústrias, o progresso técnico e científico e a introdução das máquinas. 

Nesse ínterim, a passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas 

invenções da máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor que resultou na mecanização 

dos processos. 

Foi assim que ocorreu a expansão das indústrias têxteis, metalúrgica, siderúrgica e dos 

transportes. O uso do carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento. 

Como resultado, temos o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo 

industrial (da manufatura para a maquinofatura), o desenvolvimento do comércio internacional e o 

aumento do mercado consumidor. 

Quem estava a frente desse processo e contribuiu para sua expansão foi a classe burguesa 

que detinha recursos e que ansiava pelo lucro. Nesse sentido, surgiu a classe operária ou 

trabalhadora chamada de proletariado, mão de obra barata explorada nas fábricas. 

Vale lembrar que nessa época a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, o que transformou 

Londres na mais importante capital financeira internacional e o país numa grande potência 

econômica dominante. Mais tarde, ela foi se expandindo para outros países europeus. 

Segunda Revolução Industrial 

A Segunda Revolução Industrial começa em meados do século XIX e durou de 1850 a 1950. 

Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por 

outros países da Europa, como França e Alemanha. 



Muitas descobertas foram importantes para alavancar esse progresso que agora não se 

restringia somente à Inglaterra. Merecem destaque: 

 a invenção da lâmpada incandescente 

 

 criação dos meios de comunicação (telégrafo, telefone, televisão, cinema e rádio); 

 

 avanços na área da medicina e da química, como a descoberta dos antibióticos e das vacinas. 

Além disso, avanços nos processos de utilização do aço foram essenciais para a construção de 

máquinas, pontes e fábricas. No tocante a sua utilização, devemos ressaltar que o aço foi essencial 

para a construção dos trilhos das ferrovias, marcando consideravelmente o avanço dos meios de 

transportes. Ademais das ferrovias, o automóvel e o avião foram inventados nessa época. 

Não menos importante foi a nova configuração do uso das fontes de energia que, nesse caso, 

estava sendo substituída paulatinamente pelo petróleo. Além de servir de combustível, o petróleo foi 

importante na produção de produtos derivados dele, do qual se destaca o plástico. 

Esse conjunto de mudanças e invenções foram essenciais para revolucionar o sistema industrial. 

Elas trouxeram um novo panorama a vida social e econômica da população, denominado de 

“Capitalismo Industrial” (ou Industrialismo). 

Fica claro que, ao mesmo tempo em que o progresso e o conforto humano foi se mostrando 

favorável, por outro lado, as condições dos trabalhadores das fábricas eram precárias, incluindo 

duras e longas jornadas de trabalho e baixa remuneração. 

Isso foi aumentando cada vez mais as desigualdades sociais. Assim, começam a surgir os 

sindicatos em defesa dos direitos dos trabalhadores. 

O fordismo e o taylorismo vieram revolucionar o sistema de produção das fábricas com as 

famosas esteiras rolantes. Elas dinamizam e otimizavam o processo, ao mesmo tempo que geravam 

mais lucro para a classe detentora dos meios de produção, barateando ainda mais o custo dos 

produtos. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/fases-da-revolucao-industrial/ 

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

1. Qual foi o principal material que contribuiu na primeira revolução industrial para ser utilizado 

nas máquinas? 

 

2. Sabendo que a primeira revolução industrial teve início na Inglaterra. Quais as características 

das mudanças do trabalho que antes era manual? 

 

3. Na segunda revolução industrial comente e cite exemplos de avanços tecnológicos. 

 

4. Segundo o texto, quais eram as condições dos operários das fábricas? 

 

5. Para que serviam as “esteiras rolantes”? 

https://www.todamateria.com.br/fases-da-revolucao-industrial/


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) 

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 


