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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  

Realize a leitura do poema: Não há vagas de Ferreira Gullar 

Não há vagas – Ferreira Gullar 

 

O preço do feijão 

não cabe no poema. O preço 

do arroz 

não cabe no poema. 

Não cabem no poema o gás 

a luz o telefone 

a sonegação 

do leite 

da carne 

do açúcar 

do pão 

 

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


O funcionário público 

não cabe no poema 

com seu salário de fome 

sua vida fechada 

em arquivos. 

Como não cabe no poema 

o operário 

que esmerila seu dia de aço 

e carvão 

nas oficinas escuras 

 

- porque o poema, senhores, 

está fechado: 

“não há vagas” 

 

Só cabe no poema 

o homem sem estômago 

a mulher de nuvens 

a fruta sem preço 

 

O poema, senhores, 

não fede 

nem cheira 

 

Fonte: https://www.pensador.com/frase/MjA0OTk0Mw/ 

Leia a notícia com atenção. 

 

Arroz chega a custar R$ 40, e setor diz que preço deve continuar em alta 

Bruno Cirillo  

Colaboração para o UOL, em São Paulo  

08/09/2020 13h23Atualizada em 09/09/2020 16h43 

 

Essencial na mesa da família brasileira, o preço do arroz disparou nos supermercados 

brasileiros, sobretudo das últimas semanas. Um pacote de cinco quilos, normalmente vendido a 

cerca de R$15,00 agora chega a custar R$40. 

 Levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da 

Esalq/USP, mostra que a alta do arroz chega a 100% em 12 meses. E não há alívio no bolso do 

brasileiro no horizonte. Produtores e especialistas dizem que os preços devem continuar subindo nos 

próximos meses.  

https://www.pensador.com/frase/MjA0OTk0Mw/


Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/08/preco-do-arroz-dispara.htm 

 

Observe atentamente a charge. 

 

Fonte:  https://www.chargeonline.com.br/  

 

Charge: desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, ger. veiculado pela imprensa e tendo 

por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou 

mais personagens envolvidas; caricatura. 

Dicionário Houaiss: 2009 

 

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

  

1. Neste trecho do poema: O preço do feijão / não cabe no poema. O preço / do arroz / não cabe 

no poema.”  Relacione este fragmento do poema com a notícia e a charge e comente o que 

há em comum, ou seja, qual é o assunto tratado?  

 

2. Por que o eu lírico afirma que o operário não cabe no poema? 

 

3. Segundo a notícia qual é a diferença de preço do produto nas últimas semanas conforme os 

dois valores anunciados? 

 

A vírgula é um sinal gráfico (,) geralmente utilizada para separar frases encadeadas ou 

elementos dentro da frase. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/08/preco-do-arroz-dispara.htm
https://www.chargeonline.com.br/


 

Exemplos:  

 

O poema, senhores, / não fede / nem cheira 

A palavra “senhores” está separada por vírgula, é um vocativo, isto é, um chamamento. 

 

Fui ao mercado e comprei arroz, feijão, café, açúcar e farinha. 

Estes termos estão separados por vírgula, pois são uma sequência de elementos. 

 

 

4. Coloque vírgulas nas orações a seguir: 

 

a) Paula pagou a conta de água luz telefone e a mensalidade da academia. 

 

b) Querido você pode apagar a luz? 
 

 

 

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). 

 

 

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

informações da tabela.  

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


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 

A Cidadania na História  

Apesar do conceito de cidadania definir-se na Grécia clássica e na Roma antiga, podemos 

notar os atributos embrionários em várias cidades da Antiguidade, se considerar que valorizavam 

seus habitantes, únicos que podiam decidir os rumos da cidade, em detrimento daqueles que fossem 

estrangeiros. 

De toda forma, em Atenas a prática cidadã se configurou de acordo com nossa compreensão, 

devido à democracia regime político que favorece a cidadania. 

É importante destacar que em toda Grécia, assim como Atenas, somente os homens livres e 

nascidos na cidade podiam ser considerados cidadãos (a minoria da população), prática essa que foi 

adotada pelo Império Romano durante séculos. 

Desse modo, os comerciantes, estrangeiros, escravos e as mulheres eram excluídos do 

direito de cidadania. 

No final do século XVIII, com o surgimento da Modernidade e da estruturação do Estado-

Nação, o termo "cidadão" passou a designar aqueles que habitavam a cidade, especialmente nas 

colônias na América Inglesa. 

Mais adiante, com a criação do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), o crescimento 

dos movimentos sociais e a participação popular na vida pública, os direitos sociais serão 

identificados como os principais atributos da cidadania. 

O que é Cidadania? 

A "cidadania" designa, de modo geral, tudo aquilo que tange a posse de direitos e deveres de 

um povo num território. 

A cidadania é a expressão máxima do direito, pois este existe para os cidadãos. Estes 

atributos, de toda forma, são direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. 

Contudo, cidadania também significa obedecer às leis e as normas nas quais se baseiam os 

direitos dos cidadãos. 



Etimologicamente, a palavra "cidadania" vem do latim "civitas", que significa cidade. Portanto, 

os cidadãos, ou civis, possuem os direitos civis, políticos e sociais que emanam da nação. 

É importante notar que a cidadania é um processo contínuo e em constante transformação 

(quase sempre cumulativas) 

Fica claro o fato de a nacionalidade ser um pressuposto da cidadania. Atualmente, está 

também identifica-se com a maioridade, pois está fundamentada no processo educativo que forma o 

cidadão, tornando-o apto à cidadania. 

Desse modo, aqueles que muito jovens e, muitas vezes os estrangeiros, não estão 

preparados para o exercício da cidadania num determinado território ou cultura. 

Por estar intrinsecamente ligada à noção de direitos, a cidadania pressupõe, em contrapartida, 

deveres. 

Ou seja, para que tenhamos o direito à saúde, educação, moradia, trabalho, previdência 

social, lazer, temos o dever de cumprir as leis, eleger os governantes e pagar impostos. 

Podemos ainda classificar os direitos do cidadão (T.H. Marshall, 1950) como sendo de 

natureza civil, ou seja, aqueles inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de 

pensamento; o direito à propriedade e à justiça. 

Existem aqueles de natureza política, como o direito de participação do exercício do poder 

político elegendo e sendo eleito. Por fim, os diretos de caráter social, como o bem-estar econômico e 

social. 

De modo ideal, a cidadania seria o exercício pleno dos direitos políticos, civis e sociais, numa 

completa liberdade participativa, posto que a cidadania não acorde com individualismo ou a 

passividade. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/cidadania/ 

 

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

1. No Império romano quem eram os excluídos da cidadania? 

 

2. Neste trecho: “a cidadania seria o exercício pleno dos direitos políticos, civis e sociais, numa 

completa liberdade participativa, posto que a cidadania não acorde com individualismo ou a 

passividade” É possível atualmente exercer plenamente a cidadania? 

 

 

Geografia 

Após ler o texto abaixo sobre viver em sociedade, responda as questões (atividade 
complementar) em folha separada. Não há necessidade de copiar. Apenas responder em folha 

https://www.todamateria.com.br/cidadania/


devidamente identificada (escola, matéria, professor, seu nome, número, série e data) para ser 
entregue na semana seguinte.  

O texto, abaixo, será a base para responder às atividades a seguir. 

 A. AMPLIANDO AS REFLEXÕES 

 

 

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.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
https://domtotal.com/charge/3048/2020/09/


1. O que você entendeu da charge?   

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

 

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 


