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Componente Curricular: Inglês 
Objetivos: Perceber a diferença de pronuncia entre a língua materna e a língua estrangeira estudada; 
conhecer países de língua inglesa; Compreender a língua inglesa dentro de culturas além da anglo-saxã. 
 

Contextualização: Favorecer o contato da pronúncia do alfabeto através de recursos sonoros. 
A pesquisa sobre um país que tem como idioma oficial o inglês amplia a visão da língua 
estudada. Os alunos podem compreender melhor aspectos e traços dos outros países que falam 
inglês com as culturas tanto dos EUA/Inglaterra como com a cultura do Brasil. Conhecer um país 
que fala inglês, como é o caso da África do Sul, é contextualizar o aluno à língua inglesa no 
mundo. 

 

1) Ouça o alfabeto disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=1j0vLWx9bPM e, 
então, faça uma breve síntese do que aprendeu no vídeo (5 linhas). 

 

2) Pesquise os seguintes temas sobre o país África do Sul e registre um resumo de cada item 
em seu caderno.  

HISTÓRIA ECONOMIA 

SISTEMA POLÍTICO CULINÁRIA 
CULTURA 

(música, artes visuais, dança, religião) CELEBRIDADES 

 
 
Sugestões de fontes de pesquisa: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul 
Livro Caminhar e transformar - Inglês e Espanhol (Editora FTD; p. 100; 105-106) 

 
Aos educandos e suas famílias, 
 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade aos 

processos de aprendizagem. Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da 

Educação Infantil (Fase I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas. Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período.  

 
Boas aprendizagens! Até breve! 
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Coleção Tempo de Aprender EJA (Editora IBEP; Edição 2009; p. 409) 

 

 
 

Caro aluno, 
 
Você já enviou ou recebeu, pessoalmente ou pelo correio, alguma mensagem escrita? 
Essa mensagem pode ser formal ou informal. Depende do grau de intimidade das pessoas 
envolvidas. 
Trata-se da correspondência que é usada entre empresas, pessoas amigas, familiares, etc. 
A seguir, você estudará a carta e o bilhete e aprenderá como usar o dicionário. 

 
 
 

Legenda: 
 
 

Exercício [faça no seu caderno] 
 
 
 
Produção de texto [escreva no seu caderno] 
 
 
 
Conceito [conceito importante que você deve gravar] 
 
 
 
Aprenda mais [faça no seu caderno] 
 
 
 
Ler é viver [leia e depois responda no seu caderno] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Fonte do material: 
Disponível: https://jucienebertoldo.com/2014/02/03/apostilas-para-eja-lingua-portuguesa-ef/ 
Acesso em: 23 de maio de 2020. 
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Leia a carta  abaixo: 

 

São Paulo, 22 de abril de 1991. 

 

Querida Jane, 

Ando um pouco desnorteada para escolher meus discos. Gostaria que você me 
indicasse alguns realmente bons. 

Faça uma lista dos livros também. 

Continuo apaixonada pelo Biquinha, mas, para ser honesta, há alguma coisa dentro 
de mim pelo Gordo que ainda não morreu. Será que é porque o Gordo foi o meu primeiro 
amor? Acho que não, acho que, sei lá, se uma pessoa fica se remoendo acaba embrulhando 
as coisas. 

O que é evidente é que o Gordo está totalmente maluco por mim e não pensa em outra 
coisa a não ser em mim. Interessante isso. 

 

Beijão da 

 

Berê 

 
Pasta de Redação 

Sargentin, Osvaldo 6ª série. 
S.P. Editora IBEP, Ano 1992. 

 
 
 
 

Uma carta permite a comunicação de ideias e pensamentos através da linguagem 
escrita, com pessoas que estão longe, em outros lugares. 

Normalmente uma carta apresenta as seguintes características: 

§ nome da cidade onde a carta está sendo escrita e data; 

§ nome do destinatário (pessoa para quem é enviada); 

§ assunto; 

§ despedida; 

§ assinatura de quem está mandando a carta. (remetente) 
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Quando conhecemos bem a pessoa, o tratamento será carinhoso (querido tio, caro irmão 
etc.). Quando não temos intimidade, o tratamento será formal ( Prezado Senhor, Vossa 
Excelência). A despedida também poderá ser carinhosa ou formal. 

Tradicionalmente as cartas seguiam o padrão da que você leu. Entretanto, com a 
modernização trazida pelos computadores, as cartas podem ser formatadas assim: sem 
distanciamento do parágrafo, mas com espaço entre um parágrafo e outro. 

 

Exemplo: 

 

São Paulo, 22 de abril de 1991. 
 
Querida Jane, 
 
Ando um pouco desnorteada para escolher meus discos. Gostaria que você me 
indicasse alguns realmente bons. 
 
Faça uma lista dos livros também. 
 
Continuo apaixonada pelo Biquinha, mas, para ser honesta, há alguma coisa dentro de 
mim pelo Gordo que ainda não morreu. Será que é porque o Gordo foi o meu primeiro 
amor? Acho que não, acho que, sei lá, se uma pessoa fica se remoendo acaba 
embrulhando as coisas. 
 
O que é evidente é que o Gordo está totalmente maluco por mim e não pensa em outra 
coisa a não ser em mim. Interessante isso. 
 

 
Beijão da Berê 

 
Pasta de Redação 

Sargentin, Osvaldo 6ª série 
S.P. Editora IBEP, Ano 1992. 

 
 
 

O parágrafo constitui uma ideia desenvolvida em uma ou mais 
frases. Sempre se começa um parágrafo deixando um distanciamento da 
margem ou seguindo a formatação moderna dos computadores. 
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Leia atentamente a carta e responda às questões: 

 

1) Quem é o remetente desta carta? Quem é o destinatário? 

 

2) Qual é o assunto da carta? 

 
3) Quantos parágrafos tem a carta? Indique o início de cada um. 

 

 

Carlos Drummond de Andrade também escreveu uma carta para a mãe. Neste caso, a 
carta é escrita em versos: um poema. 

 

 

 

Carta 
Carlos Drummond de Andrade 
 

Há muito tempo, sim, que não te escrevo. 
Ficaram velhas todas as notícias. 
Eu mesmo envelheci: Olha, em relevo,  
Estes sinais em mim, não das carícias 
 
(tão leves) que fazias no meu rosto: 
são golpes, são espinhos, são lembranças  
da vida a teu menino, que ao sol-posto  
perde a sabedoria das crianças. 

 

 
 
A falta que me fazes não é tanto  
À hora de dormir, quando dizias 
“Deus te abençoe”, e a noite abria em sonho. 
 
É quando, ao despertar, revejo a um  
canto a noite acumulada de meus dias, 
e sinto que estou vivo, e que não sonho. 
 
 
 

Obra completa. Rio de Janeiro, 1967. p.349 
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Conheça a carta comercial: 
 
 
 

São Paulo, 10 de julho de 1987. 
 
Organização Atlas S/A 
São Paulo – Capital 
 
 
 
Prezados Senhores 
 
 
 
Conforme anúncio publicado no jornal . . . ., de 9 de julho, candidato-me à vaga de 
Auxiliar de Departamento de Vendas. 
 
Tenho 17 anos, terminei o ano passado o curso de 1º grau e estou fazendo o 1º colegial. 
 
Gostaria de trabalhar no período da tarde. 
 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 

__________________________ 
Maurício Barreto da Silva 

 
 

 
Tufano, Douglas. 

Curso Moderno de Língua  Portuguesa.   
Ed.  Moderna  –  ano 1991, 2ª ed. pág. 83. 

 
 
 

1) Você já tinha lido uma carta comercial antes?  

2) Que diferenças você nota entre essa carta comercial e a da Berê? 

3) O texto é uma carta comercial. Analise a sua estrutura: 

a) Destinatário 

b) assunto do 1º parágrafo 

c) assunto do 2º parágrafo 

d) assunto do 3º parágrafo 

e) fecho 
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ATENÇÃO: LEMBRETE DO CORREIO ENVELOPE - COMO ENDEREÇAR 

 

Enderece o envelope a mão ou a máquina, respeitando sempre a seguinte ordem: nome 
do destinatário, endereço, bairro, cidade e Estado. Se você estiver escrevendo a mão, ponha os 
números do CEP nos quadrinhos. Na parte da frente do envelope devem ser escritos: o nome, o 
endereço e o CEP (Código de Endereçamento Postal) do destinatário. 

Veja: 

 
 

 
 

Fonte: http://www.correios.com.br/enviar-e-receber/precisa-de-ajuda/como-enderecar-cartas-e-encomendas 
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Desenhe ou cole em seu caderno a frente e o verso de um envelope e preencha-o. 
 
 
 

O que é um Bilhete? 
 

Existe uma outra forma de comunicação escrita que se caracteriza pela informalidade. É 
o bilhete.  

O bilhete é muito usado para transmitir pequenos recados, lembrar alguém de um 
compromisso, contar uma novidade, convidar alguém para um passeio, declarar afeto, amor, etc.  

Um exemplo: 

 
 
 
 
 

Pedro 
 
Estive à tarde em sua casa e você havia saído. 
Quero convidá-lo para um jogo de futebol, que vai acontecer no sábado, no 
campinho. Nós vamos jogar contra o time da rua de baixo. 
Não falte! Contamos com suas sensacionais defesas. 
 

Renato 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Escreva um bilhete a um colega de trabalho ou a um vizinho. Assunto é o que não deve 

faltar. Não se esqueça de elaborar com cuidado. 
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Apelo 

 
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a 

verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência 
por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no 
espelho. 

 
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos 

poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era 
um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, senhora, fui 
beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam, eu ficava só, sem o perdão de sua 
presença a todas as aflições do dia, com a última luz na varanda. 

 
E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada – o meu 

jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? As suas violetas, na janela, não lhes poupei 
água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-
rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas 
mastigando. Venha pra casa, Senhora, por favor. 

 
 

Trevisan, Dalton. Os mistérios de Curitiba, In: Os Desastres do Amor.  
Rio, Civilização Brasileira, 1968.  

(Extraído do livro O Conto Brasileiro Contemporâneo – Bosi, Alfredo – Editora Cultrix, SP.) 
 
 
 
 
 

2) Seguindo o mesmo estilo do texto “Apelo”, de Dalton Trevisan, que é uma carta familiar, 
elabore uma cujo remetente seja: 

 
a) o pai que, após desentendimentos com o filho, pede-lhe que volte para casa; ou 

 
b) a mulher que, sofrendo a ausência do marido, escreve-lhe para voltar para casa. 
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Internet 

 
I. Internet - Que bicho é esse? 

 
Parece que não se fala mais em outra coisa. É Internet pra cá, Internet para lá. . . Mas o 

que isso vem a ser exatamente? Que é uma rede que liga milhões de computadores no mundo 
inteiro, você já deve ter ouvido falar. Só que isso não explica muita coisa. De onde surgiu? Para 
que serve? E, acima de tudo, o que tem a ver com a gente? 

A Internet surgiu no final dos anos 60, numa época em que todo o mundo morria de medo 
de que a União Soviética e os Estados Unidos começassem uma guerra nuclear. O governo 
norte-americano teve então uma idéia: que tal criar um sistema de comunicação que nem uma 
bomba atômica pudesse destruir? A solução foi desenvolver uma rede de computadores auto-
suficiente, quer dizer, que se mantém por conta própria. 

(...) 
A Internet foi crescendo cada vez mais, até atingir números espantosos: em 120 países, 

4,8 milhões de computadores e 35 mil redes podem ser conectados por 50 milhões de pessoas! 
(...) 
O acesso a ela também tornou-se cada vez mais fácil: bastava um modem (aparelho que 

liga o computador à linha telefônica), um programa específico para esse fim e um canal de 
acesso, concedido por uma instituição, governo ou universidade. Como uma teia de aranha 
gigantesca cobrindo o planeta, a rede hoje se liga a tudo e a todos: de uma escola primária à 
NASA, de um pesquisador a um estudante atrás de novidades em vídeo games. 

Mas a Internet é importante porque democratizou o acesso às informações, colocando o 
conhecimento à disposição de todos. Através de um computador conectado à Internet você pode, 
por exemplo, “conversar” sobre qualquer assunto com pessoas em qualquer ponto do planeta, 
consultar cerca de duas mil bibliotecas pelo mundo afora, passear por dentro do Museu do 
Louvre, na França (e até ver a Monalisa sorrindo no seu monitor), dar uma olhada nas últimas 
fotos enviadas pelos satélites, e muito mais. 

 
Revista Dr. Eco e Companhia. nº 0. São Paulo. Paulus. 1995.  

(In: Miranda, Cláudia. Linguagem Viva Vol. 4. São Paulo: Ática, 1997.) 
 
 
 
II. Emoções virtuais 

 
Símbolos e códigos formam nova linguagem na Internet e tornam mais divertida a 

comunicação na rede. 
A troca de correspondências pela Internet está se transformando numa divertida 

brincadeira. Para escrever um e-mail (correio eletrônico), os internautas descobriram que podem 
usar mais do que letras e números. Eles criaram uma linguagem especial para traduzir 
sentimentos e emoções – os “emoticons” – e esse novo dicionário não para de crescer. O 
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“internetês” mistura criatividade e humor para expressar desde um simples abraço e variações 
de estado de espírito até para descrever personalidades (leia quadro). Os símbolos surgem da 
mescla de letras, numerais e sinais de acentuação e de pontuação, que formam desenhos na 
tela. 
 
 
Explorando a pontuação 
 

Vamos reler “Internet – que bicho é esse?” e observar os sinais de pontuação que o autor 
empregou? 
 
1) O sinal que marca o término do título do texto é um ponto de interrogação. Para que serve esse 

ponto? 

2) Transcreva uma outra frase do texto finalizada com ponto de interrogação. 

3) Ainda no título observamos um travessão. Qual é a sua função? 

4) No segundo parágrafo, o travessão foi empregado com a intenção de introduzir uma explicação. 
Transcreva o trecho. 

5) O que expressa o ponto de exclamação que finaliza o terceiro parágrafo : admiração ou susto? Que 
fato provocou isso? 

6) Releia o texto “Emoções virtuais” e veja um uso diferenciado para a pontuação. Quais os sinais de 
pontuação para indicar o choro? E o riso? 

 
Observação: o sinal (...) indica que algumas partes foram tiradas. Preferimos omitir algumas 
informações para que o texto não se tornasse muito extenso. 

 
 

Como usar o Dicionário 

 

Você precisa consultar constantemente o dicionário. Veja como é fácil! A ordem das 
letras no dicionário é a mesma do alfabeto. 

 
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J- K- L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V- W-X-Y- Z 

 

Quando a primeira letra for a mesma, ordene as palavras observando a segunda letra. 

Quando as duas iniciais são iguais, coloque as palavras em ordem observando a terceira 
letra e assim por diante. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 
 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTI 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 
R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

 

 

1) Coloque em ordem alfabética, observando a primeira letra:  

homem – passou – finalidade – dentes – anos – lei  

 

2) Coloque em ordem alfabética, observando a segunda letra:  

tempo – tarde – tranqüilo – túmulo – tlintlim – tormento  

 

3) Coloque em ordem alfabética, observando a terceira letra: 

fase – farinha – faminto – falso – fato – fazenda – faxina  

 

4) Procure no diagrama cinco palavras, coloque-as em ordem alfabética. 

 
 

O dicionário traz vários significados para as palavras. É preciso escolher o significado 
mais apropriado, isto é, aquele que está de acordo com o texto em que se encontra a palavra. 

 

5) Copie o significado mais adequado para a palavra destacada na frase. 

a) Para ir ao baile, a moça pintava-se muito bem.  

b) Agora escreva uma outra frase com pintar, usando um significado diferente do 
apresentado na frase acima 

 

Observe a página de um dicionário a seguir. 

Para facilitar o trabalho de localização das palavras, o dicionário traz, no alto da página, 
a primeira e a última palavra que aparecem em cada página. São as palavras-chave. 
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Nem sempre o dicionário traz a palavra exatamente como ela aparece em um texto. Veja: 

 

 

 

 

 

 

 

Transforme as palavras abaixo na forma em que elas são encontradas no dicionário: 

a) ameaçou   e)  emocionais   

b) recebiam   f)   canções 

c) deprimida      g)  corrêssemos 

d) garantindo      h)  cachorrinho 

 

Leia atentamente o texto: 
 

O elefante e as formigas 

Tendo um elefante, ao passar pelas veredas da floresta, esmagado sem ver uma fila de formigas, 
estas ficaram muito tristes, mandaram-lhe as mais argutas do formigueiro em embaixada, para pedir-lhe 
que, quando andasse por aqueles lados, prestasse um pouco de atenção aos seus passos, evitando 
matar bichos que lhe não faziam o menor mal. 

As formigas embaixadoras treparam a um tronco de árvore, a fim de falar ao elefante; porém, 
quando ele viu o seu pequenino tamanho e a sua fraqueza, encheu-se de desprezo e metendo a tromba 
num charco, aspirou a água, que sobre elas soprou num jato, matando-as todas. 

Todo o formigueiro ficou furioso com a morte das suas embaixadoras e declarou guerra ao 
elefante, que recebeu essa notícia às gargalhadas. 

Contudo, à noite, enquanto dormia, as formigas, em aluvião, vieram roer-lhe a planta dos pés. 
Pela manhã, mal começou a andar, o elefante sentiu dores nas solas das patas, não aguentou a aspereza 
do saibro e correu para uma lagoa. 

As formigas tinham cavado túneis subterrâneos nas duas margens. Ao peso do paquiderme, o 
terreno abateu e ele despejou-se da ribanceira nas águas fundas, onde pereceu afogado. 

E as formigas ajudaram a devorar-lhe o corpo imenso. 

 
Barroso, Gustavo. O elefante e as formigas. 

In: Antologia da literatura mundial: lendas, fábulas, e apólogos. São Paulo, Logos. s.d., v. 4 
 

No texto No dicionário 
partimos partir 

escrevendo escrever 

comprava comprar 

espertos esperto 

espertas esperto 

cafezinho café 
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Palavras 
Desconhecidas O que você acha que significam O que diz o dicionário 
veredas   
argutas   
embaixadoras   
charco   
aluvião   
saibro   
paquiderme   

 
 

 

Ortografia: S/Z 

 

Os moleques de leva-e-traz ficavam olhando o capitão por trás. 

 

Você percebeu que esta frase serve para mostrar que temos, neste caso, duas palavras 
homófonas (de mesmo som), mas de grafias e significados diferentes. 

traz: forma do verbo trazer 

trás: atrás, detrás, após 

 

Compare as frases seguintes: 

O automóvel estava danificado na parte de trás, devido a uma batida. 

O avô sempre traz boas histórias para contar aos netos. 

Quem não traz maldade no coração, não ataca as pessoas por trás. 

 

 

Complete com traz ou trás: 

a) Saiu por _______ e desapareceu. 

b) Foram para ______ e ficaram cochilando. 

c) Por que você não ________ o livro? 

d) Quarto escuro já não me ______ mais medo. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Meu ideal seria escrever... 
 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela 
casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse 
– “ai meu Deus, que história mais engraçada!” E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 
duas ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 
alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, 
irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma 
ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria – “mas essa história é mesmo 
muito engraçada!” 

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, 
a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O 
marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de 
sua má-vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois rindo 
sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do 
alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. 

Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera a minha história chegasse – e tão 
fascinante, de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com 
lágrimas de alegria; que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles 
bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse – “por favor, se 
comportem, que diabo! eu não gosto de prender ninguém!” E que assim todos tratassem melhor seus 
empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha 
história. 

E que ela, aos poucos, se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída 
a um persa, na Nigéria, a um australiano, em Dublin, a um japonês, em Chicago – mas que em todas as 
línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente; e que no fundo de uma 
aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: “Nunca ouvi uma história 
assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida; valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la; essa 
história não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi com certeza algum anjo tagarela que a 
contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto; sim, deve ser uma 
história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento; é divina”. 

E quando todos me perguntassem – “mas de onde é que você tirou essa história”? – eu responderia 
que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro 
desconhecido, e que, por sinal, começara a contar assim: “Ontem ouvi um sujeito contar uma história...” 

E eu esconderia completamente a humilde verdade: que eu inventei toda a minha história em um 
só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre 
está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. 

 
Braga, Rubem. In: Para gostar de ler.  

São Paulo, Ática, vol. 3, 1995. 
 
 

1) Quantos parágrafos existem no texto que você leu? 
2) Afinal, saiu uma história engraçada ou não? Comente. 
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1) Calcule: 

a) 10 x 6  d) 100 x 59 
b) 45 x 10  e) 1000 x 7 
c) 100 x 4  f) 1000 x 82 

 
 

2) O piso de uma cozinha está sendo revestido com cerâmica 
quadrada. Já  foram colocadas 9 cerâmicas, como mostra a 
figura ao lado: 
Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso da cozinha?  

 
 

 
3) Somando o quádruplo de 135 com o quíntuplo de 206, obtemos qual valor? 

 
 

4) Observe o gráfico: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nas informações do gráfico responda: 

a) Em que dia da semana foram servidas menos refeições? 

b) Qual é o total de refeições servidas durante a semana? 

c) Se o custo de cada refeição é de R$ 12,00, quanto gasta-se semanalmente? 

 

Componente Curricular: Matemática 
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5) Um estacionamento cobra R$ 8,00 pela primeira hora. A partir da segunda o valor é de 
R$ 2,00. Quanto pagará o proprietário que deixar seu veículo por três horas? 

 

6) Para promover a venda de uma televisão, um cartaz anuncia: 

TV à vista R$ 1580,00 

Ou 4 x R$ 435,00 

Responda:   Quanto pagará a mais quem comprar a prazo? 

 
___________________________________ 

 
 

1) Lara  organizou  seus  livros  em  12  prateleiras.  Ela  colocou  25  livros  em  cada  
prateleira. Qual foi  número de livros organizados por Lara? 

 

2) Juliana e Gabriel têm o hábito de ir ao cinema, ir ao teatro e frequentar bibliotecas 
públicas. No cinema em que foram assistir a um filme no domingo passado havia 15 
fileiras com 12 poltronas em cada uma. Qual o total de poltronas nesse cinema? 

 

3) Na  escola  em  que  Júlio  estuda  a  professora  coordenadora  Maria  José,  em  conjunto 
com as professoras, organizou uma gincana para recepcionar os novos alunos. Foram 
inscritos 200 alunos e cada equipe é formada por 8 participantes. Quantas são as equipes 
participantes da gincana? Registre como você pensou. 

 

4) Observe a sequência numérica elaborada por José Roberto. Ele manteve um padrão na 
construção e derrubou tinta nos dois últimos números. 

 
Quais são, respectivamente, esses dois números? 

 

5) Júlia e outros quatro amigos foram a uma pizzaria e comeram uma pizza grande que 
custou R$ 54,00 e uma pizza média que custou RS 31,00. Para beber, cada pessoa pediu 
dois copos de suco. Cada copo de suco custou R$ 6,00. Sabendo que Júlia e seus amigos 
dividiram a conta igualmente e que essa conta não sofreu acréscimos ou descontos, qual 
foi o valor pago por cada um deles? 
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6) Uma transportadora divide os pacotes a serem entregues para seus clientes por regiões, 
de modo que todos os itens que estejam dentro de um único veículo sejam distribuídos 
igualmente para todas as regiões visitadas pelo entregador. Certo dia, um entregador 
visitaria 7 regiões e encontrou 1720 pacotes em seu caminhão. Chamou, então, seu 
supervisor para conferir a carga, uma vez que a divisão dos itens não estava igual, pois: 

a) na divisão do número de pacotes por região, sobraram dois pacotes. 
b) na divisão do número de pacotes por região, sobraram três pacotes. 
c) na divisão do número de pacotes por região, sobraram dois pacotes. 
d) na divisão do número de pacotes por região, sobraram quatro pacotes. 
e) na divisão do número de pacotes por região, sobraram cinco pacotes. 

 

7) Em um supermercado, houve uma promoção relâmpago do pacote de arroz, que passou 
a ser vendido pela metade do preço, mas com limite máximo de cinco unidades por cliente. 
Supondo que todo cliente que comprou arroz nesse supermercado levou o limite máximo 
permitido pela promoção e que foram vendidos 4850 pacotes, quantos clientes 
compraram arroz nesse dia? 

 
Componente Curricular: Ciências 
Objetivos: relacionar a organização dos grupos de seres vivos e seus reinos classificatórios; 
perceber que vivemos rodeados de seres vivos diferentes com funções específicas. 
 
Contextualização: continuação dos estudos que foram ministrados em sala com conversas, 
conteúdos escritos no caderno e da leitura do livro PNLD Ciências mais a introdução de novas 
formas de atividades como, começar as estudar por vídeos indicados pela professora via grupo 
WhatsApp para futuras atividades. 

 

 

COPIEM CADERNO O TEMA: ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS.  

COPIEM AS PERGUNTAS ABAIXO E RESPONDAM NO CADERNO, POIS ESCREVER FAZ 
MUITO BEM PARA FIXAR O APRENDIZADO. 

 

1) Ao assistir o vídeo Organização dos Seres Vivos com Rafaela Lima no YouTube, escreva 
um texto, do que você entendeu sobre o assunto. Claro que pode ser com suas palavras. O 
importante é você entender o vídeo que está com uma explicação simples e escrever o que 
você realmente entendeu sobre o assunto ok? 
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2) Lembra da ordem da organização de como se forma um organismo que fizermos no 
caderno? Então, observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a 
alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. 

Célula → (1) → (2) → Sistema → (3) 

a) 1- tecido, 2- organismo, 3- corpo. 
b) 1- órgão, 2- tecido, 3- organismo. 
c) 1- tecido, 2- órgão, 3- organismo. 
d) 1- organela, 2- tecido, 3- corpo. 
e) 1- organela, 2-órgão, 3- tecido. 

 

3) Cientistas agruparam os Seres Vivos em cinco Reinos, quais são eles? 

4) O que representa cada um desses Reinos que você citou acima? 

5) Os vírus são seres vivos? Por que? 

 

Dicas de estudo: 

ü Procure se dispor a assistir os vídeos que a professora pedir até o fim e faça anotações 
para aprender melhor;  

ü Procure um horário em que você vai realmente prestar atenção no vídeo; leve a sério; se 
precisar ver metade e depois a outra metade pra parcelar, desde que entenda o vídeo, 
ótimo. 

ü Procure um horario e lugar bom para você estudar realizando as atividades que a 
professora pedir;  

ü Coloque a data no seu caderno toda vez que for realizar uma atividade, mesmo que for 
assistir o vídeo, coloque a data e escreva: assistir o vídeo que a professora pediu, pode 
colocar o nome do vídeo, essa informação eu passei no audiovideo do whats certo? Que 
tudo deve ser anotado no caderno como uma agenda de atividades. 

ü Qualquer dúvida temos o grupo no WhatsApp;  

ü Capriche, dê o seu melhor sempre que o melhor virá para você sempre;  

ü acima de tudo, ACREDITE em você, faça por onde e conseguirás alcançar os seus 
melhores objetivos.  
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Componente Curricular: Arte 
Objetivos: analisar os tipos de arte relacionadas ao tema COVID-19 que estão surgindo ao redor 
do mundo, e como ela pode influenciar no modo de pensar da sociedade, como um todo e 
individualmente. 
 
 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Diante de diversas informações a respeito do coronavírus, vamos 
observar manifestações artísticas relacionadas à essa pandemia. 

 

 

ATIVIDADES: 

 

 

A reportagem a seguir, tirada do site G1, mostra fotos de obras de artistas do mundo todo.  
 

 

Coronavírus: arte reflete impacto mundial da doença - FOTOS 

Covid-19 tem surgido como tema em diferentes manifestações artísticas, da arte de rua à 
escultura e até a um festival na Espanha; veja galeria. 

Por Fábio Tito, G1 

19/03/2020 06h00 Atualizado há 3 dias 

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/19/coronavirus-arte-reflete-impacto-
mundial-da-doenca-fotos.ghtml 

 
 
 

1) Para cada arte a seguir, responda às questões no caderno (não é necessário copiar as 
questões): 
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ARTE 1: 

 
26 de março - O grafiteiro Bram De Ceurt trabalha no desenho de uma enfermeira 
protegida contra o coronavírus com uma máscara na Antuérpia, Bélgica — Foto: 
Virginia Mayo/AP 

 
a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Escreva, na sua opinião, o que esta arte significa, e como ela pode fazer com que as 

pessoas pensem de uma melhor maneira sobre a pandemia do Coronavírus. 
 

ARTE 2 

 
25 de março - Grafiteiros desenham mãos se lavando com sabão no muro de 
uma escola no bairro de Parcelles Assainies, em Dakar, no Senegal — Foto: 
Sylvain Cherkaoui/AP 
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a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Escreva, na sua opinião, o que esta arte significa, e como ela pode fazer com que as 

pessoas pensem de uma melhor maneira sobre a pandemia do Coronavírus. 
 
 

ARTE 3 

  
25 de março - Grafite em um muro mostra o novo coronavírus como um monstro em Budapeste, na 

Hungria — Foto: Bernadett Szabo/Reuters 
 
 

a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 
literatura, pintura ou cinema? 

b) Dê um nome para esta arte 
c) O coronavírus está representado como um monstro. Você acha que esse vírus pode ser 

comparado com um monstro? Por quê? 
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ARTE 4 

 
22 de março - Fotos mostram a frase 'Por favor, mantenha distância', projetada na 
instalação intitulada 'Dortmunder U', do artista e diretor Adolf Winkelmann, em DOrtmund, 
no oeste da Alemanha. As imagens voadoras são uma marca da cidade há quase 10 anos, 
e essas projeções costumam acompanhar temas atuais — Foto: Ina Fassbender/AFP 

 
a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Por que esta arte indica “Por favor, mantenha distância”? Como isto ajuda na 

conscientização da população do local? 
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ARTE 5 

 
22 de março - O artista e designer Edgartista dá retoques no seu mural que diz: 'O amor é 
contagiante. Espalhe-o', durante quarentena devida ao coronavírus, no Brooklyn, em Nova 
York — Foto: Andrew Kelly/Reuters 
 

a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 
literatura, pintura ou cinema? 

b) Dê um nome para esta arte 
c) Esta arte mistura pintura e literatura, pois o artista exalta: “O amor é contagiante, espalhe-

o”. Qual a relação desta frase com a pandemia do coronavírus? O que o artista quis dizer? 
 
 

ARTE 6 

 
22 de março - A cantora e atriz alemã Tirzah Haase canta 'Ode to Joy' ('Ode 
à Alegria'), de Ludwig van Beethoven, da janela de seu apartamento em 
Dortmund, na Alemanha — Foto: Ina Fassbender/AFP 
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a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Escreva, na sua opinião, o que esta arte significa, e como ela pode fazer com que as 

pessoas pensem de uma melhor maneira sobre a pandemia do Coronavírus. 
 
 
 

ARTE 7 

  
19 de março - A cantora espanhola de blues Beatriz Berodia 'Betta' canta de uma varanda durante uma das 
apresentações diárias para homenagear os trabalhadores da área da saúde em tempos de coronavírus e para 
alegrar a vida em quarentena da vizinhança, em um bairro de Madri, na Espanha — Foto: Susana Vera/Reuters 

 
 

a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 
literatura, pintura ou cinema? 

b) Dê um nome para esta arte 
c) Escreva, na sua opinião, o que esta arte significa, e como ela pode fazer com que as 

pessoas pensem de uma melhor maneira sobre a pandemia do Coronavírus 
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ARTE 8 

  
19 de março - Mulher passa de máscara ao lado de um grafite de um casal se beijando sem tirar as máscaras em 
tempo de coronavírus, obra do artista C215 que surgiu recentemente em um muro de Ivry-sur-Seine, perto de Paris, 
na França — Foto: Christophe Ena/AP 

 
a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Escreva, na sua opinião, o que esta arte significa, e como ela pode fazer com que as 

pessoas pensem de uma melhor maneira sobre a pandemia do Coronavírus 
 

ARTE 9 

 
20 de março - Pedestres passam por um novo grafite que faz referência ao estado de emergência provocado 
pelo coronavírus, trocando o S por um cifrão, em Seattle, nos EUA — Foto: David Ryder/Reuters 
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a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) O grafite mostra a frase “Estado de emergência”, porém o artista trocou a letra S por um 

cifrão ($). Com qual intenção ele trocou o S pelo $ ? 
 

ARTE 10 

 
Homem passa por um grafite que mostra o personagem Gollum, da série de livros e filmes 'Senhor dos Anéis', 
segurando um rolo de papel higiênico e chamando-o de 'Meu precioso' (em alemão). A arte foi feita em uma rua de 
Berlim, na Alemanha — Foto: Annegret Hilse/Reuters 

 
a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Você conhece o personagem do grafite? Por que ele diz que o papel higiênico é “meu 

precioso?” 
 

ARTE 11 

 
Mulher passa diante de um grafite de Buda usando uma máscara para evitar contágio em tempos de coronavírus, 
em Mumbai, na Índia, na segunda-feira (16) — Foto: Indranil Mukherjee/AFP 
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a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Esta arte mostra que mesmo uma divindade da Índia, o Buda, está usando uma máscara. O 

que o artista quis mostrar com essa pintura? 
 

ARTE 12 

 
Escultura de vidro representando o coronavírus é apresentada no estúdio do artista britânico Luke Jerram, em 
Bristol, na Inglaterra. Intitulada 'coronavirus - COVID-19', a peça de 23 cm de diâmetro representa o vírus em seu 
tamanho aumentado 1 milhão de vezes e faz tributo ao esforço médico e científico para combater a pandemia — 
Foto: Adrian Dennis/AFP 

 
a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Escreva, na sua opinião, o que esta arte significa, e como ela pode fazer com que as pessoas 

pensem de uma melhor maneira sobre a pandemia do Coronavírus 
 

ARTE 13 

 
Pôster mostra o Tio Sam de máscara com a frase traduzida do inglês 'Eu quero que você fique em casa', alterando 
a fala usada para recrutar jovens para o Exército americano ('Eu quero você'), em rua de Barcelona, na Espanha. 
A obra do artista TVBoy é inspirada nos tempos de quarentena diante da pandemia do coronavírus. Foto: Josep 
Lago/AFP 
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a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 

literatura, pintura ou cinema? 
b) Dê um nome para esta arte 
c) Pesquise por “Tio Sam – Eu quero você”. Qual a diferença entre a caricatura que você 

pesquisou, e esta acima? 
 
 
 

ARTE 14 

 
'Fique em casa!', diz a frase em estêncil pintada com uma representação do coronavírus no chão de uma praça em 
Munique, na Alemanha — Foto: Sven Hoppe/DPA via AP 

 
 

a) Qual tipo de arte representa? Dança, teatro, música, escultura, quadrinhos, arte digital, 
literatura, pintura ou cinema? 

b) Dê um nome para esta arte 
c) Escreva, na sua opinião, o que esta arte significa, e como ela pode fazer com que as pessoas 

pensem de uma melhor maneira sobre a pandemia do Coronavírus 
 

 
 
 


