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 Os vírus convivem com os seres humanos há muito tempo e, seguramente, ainda continuarão 

entre nós pelas gerações futuras. Na maior parte desse tempo os humanos viviam em pequenas 

comunidades, bem isoladas umas das outras, por isso a atuação dos vírus era muito localizada e 

demorava muito pra um vírus se espalhar por grandes regiões. Muitas vezes as doenças que eles 

causavam se concentravam numa única região, sem atingir outros grupos. Os séculos foram 

passando, as comunidades pequenas e isoladas foram crescendo e se integrando por meio do 

comércio, de guerras, viagens e outras coisas... Quanto maior a integração, maiores as trocas, 

inclusive dos vírus!!! Hoje estamos enfrentando, no mundo todo, um momento em que um vírus 

respiratório, que se transmite pelo ar e é uma versão do Coronavírus conhecida como Covid-19, 

está se espalhando por todas as regiões, vitimando muitas pessoas e gerando preocupação em 

todos. 

 No dia 29 de dezembro de 2019, um grupo de quatro pessoas foi a um hospital central da 

cidade chinesa de Wuhan, capital e maior cidade da província chinesa de Hubei, com 11 milhões 

de habitantes, apresentando um mesmo tipo de pneumonia bastante agressiva que apresentou 

resultados negativos para todos os tipos de vírus comuns de gripe. Diante disso os médicos 

começaram a investigar as origens do problema. A primeira informação significativa foi que os 

quatro trabalhavam numa feira onde eram vendidos pescados e diversos tipos de animais. Em 

seguida, foram encontradas outras pessoas que trabalhavam nessa mesma feira e apresentavam 

os mesmos problemas. No início, as autoridades acreditavam que seria possível conter a 

propagação isolando essas pessoas, mas o vírus se espalhava facilmente e muitas das pessoas 

contaminadas não apresentavam sintomas ou tinham sintomas muito leves da doença. O resultado 

é que o vírus se espalhou pela cidade e pela região, se transformando num gravíssimo problema 

para a China em função do número de pessoas infectadas. 

 Mas como esse problema nascido numa cidade grande do interior da China nos atingiu? Bem, 

vivemos num mundo muito integrado, com pessoas viajando de um lado para outro o tempo todo, 

e a China é uma grande potência mundial. Juntando essas informações com o fato de que o covid-

19 apresenta sintomas muito leves ou não apresenta sintomas em cerca de 80% dos contaminados, 

temos os outros continentes do mundo sendo atingidos de forma muito rápida, dentre eles o Brasil, 

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!  



onde o primeiro caso foi descoberto no final de fevereiro. No final de março, o mundo vive uma 

Pandemia, uma doença contagiosa que se espalhou por todo o mundo. Em países como Itália e 

Espanha a situação se tornou muito grave, com os mortos sendo contados às centenas a cada dia.  

 No final do mês de Março, o mundo testemunha um crescimento constante das vítimas da 

pandemia, na China são com 81.496 casos e 3.274 mortes, na Itália,  59.138 doentes por covid-19 

e 5.476 mortes e, na Espanha, são 39.673 infectados e 3.434 mortes. Nos Estados Unidos são 35. 

224 casos, com 471 mortes. No Brasil são 2.433 casos e 57 mortes. Esses números são de 25 de 

março. Quando você estiver lendo este texto é muito provável que, infelizmente, os números sejam 

maiores, especialmente se todos não colaborarem, adotando as orientações das autoridades de 

saúde e evitando ao máximo qualquer tipo de aglomeração.  

 O número de pessoas que precisa de cuidados mais sérios é pequeno diante do número de 

contaminados, mas, se não formos cuidadosos, serão milhões de contaminados e não será 

possível atender a todos... muitos morrerão sem atendimento!!! E se os hospitais estiverem lotados 

com doentes infectados com covid-19 (corona vírus), outras pessoas, com outros problemas, 

também não poderão ser atendidas, correndo grande risco.  

 Já existiram momentos semelhantes na história e eles foram superados com o empenho dos 

governos e da sociedade. Vamos ficar atentos e manter a tranquilidade, tudo vai acabar bem!!! 

 

Referências: 

www.uol.com.br (acesso em 25/03/2020) 

www.elpais.com.es (acesso em 25/03/2020) 

 

 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos estudantes sobre a 

pandemia que está atingindo o mundo neste momento e desenvolver procedimentos de leitura e 

compreensão textual. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma grave crise na saúde mundial é  

muito importante buscarmos informações sobre essa realidade, buscando compreender as origens 

e as consequências desse fenômeno para a sociedade. 

 

 

ATIVIDADE 

Após ler o texto com a máxima atenção, responda as questões abaixo: 

1- Por que, apesar de conviver com vírus há muito tempo, os humanos demoraram a sofrer com 

contaminações por vírus em grandes regiões? 

2- Quais as razões que facilitaram a disseminação de vírus entre as populações humanas? 

3- Cite as características do Corona vírus/covid-19 que o transformaram num grave problema para 

a humanidade. 

4- Como esse vírus foi descoberto? 

5- Quais os países mais atingidos pelo Corona vírus/covid-19? Se você tiver dados atualizados 

sobre os países atingidos e o número de vítimas coloque no espaço de resposta. 

6- Você sabe quais os procedimentos para evitar a contaminação pelo Corona vírus/covid-19? Cite 

pelo menos três procedimentos. 

7- A humanidade já enfrentou outras pandemias. Faça uma rápida pesquisa e cite pelo menos uma 

outra pandemia já enfrentada pela humanidade. 

 

http://www.uol.com.br/
http://www.elpais.com.es/


EM Átila Ferreira Vaz 
Atividades para EJA II de Ciências da 6ª série 

OBJETIVO: 
Realizar uma reflexão a partir do texto “Pandemia” Covid-19; 
Resgatar  e retomar diferentes temas trabalhados em sala de aula. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
Em nossas aulas presenciais estudamos as características gerais dos seres vivos e as diferentes 
formas de vida.   Relembre o que você aprendeu relacionando com o texto “Pandemia” para 
desenvolver as atividades. 

 
Atividade 1: Leia o texto  “Pandemia” e responda em seu caderno. 

1) Os vírus são seres vivos, mas eles são diferentes dos outros seres. Cite características 

comuns a todos os seres vivos. 

 

2) Os vírus não são formados por células. Eles parasitam as células de outros seres. Há 

seres unicelulares e pluricelulares. Diferencie esses seres e cite exemplos. 

 
Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EM Átila Ferreira Vaz- 6ª série 
Atividades para EJA II de Português da 6ª série 

OBJETIVO: 
 O objetivo dessa atividade é desenvolver a leitura e compreensão de texto, ampliação de 
vocabulário com pesquisa a dicionário ou internet, interpretação e relacionamento de informações 
do texto ao que está ocorrendo no nosso cotidiano. 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
Como explicado em sala de aula, realizar a leitura de um texto com atenção é importante para sua 
compreensão, assim como tirar dúvidas sobre palavras ou expressões desconhecidas. Além disso, 
é necessário tentar reconhecer qual a intenção do texto, visto que existem diferentes tipos e 
gêneros textuais e cada um tem uma finalidade diferente. Enquanto alguns textos trabalham com 
informações, outros brincam com sentimentos e emoções, outros, ensinam a fazer coisas, e assim 
por diante. Os textos dialogam com nossa realidade. A partir dessa percepção, criamos o texto 
Pandemia, enviado para vocês, para que leiam e façam as atividades abaixo. 
Todas as atividades sobre o texto Pandemia devem ser COPIADAS e realizadas no caderno de 
Português e devem ser apresentadas ao professor no retorno das aulas presenciais. 

 

1) Leia atentamente o texto. 

 

2) Anote no caderno possíveis dúvidas de entendimento para pesquisar ou perguntar ao 

professor no plantão de dúvidas. 

 

3) Assinale com um ( x ) qual a finalidade desse texto: 

 

(    ) ensinar a fazer            (    ) divertir         (    ) convencer            (    ) informar 

 

4) Relacione as colunas indicando o sentido das palavras, colocando a letra adequada nos 

parênteses. 

A) Pandemia                             

B) Epidemia 

C) Surto 

D) Endemia 

 

(     ) Aumento repentino e inesperado do número de casos de uma doença em uma região 

específica, como um bairro ou cidade. 

(     ) Quando há um aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do 

esperado, não delimitado a uma única região, podendo ser diversos bairros, cidades ou 

estados, mas ainda dentro de uma região maior. 

(     ) Quando uma doença ocorre acima do esperado e  se espalha por diversas regiões do 

planeta, nos diversos países e continentes. 

(     ) Quando uma doença acontece com muita frequência num mesmo local, tornando-se 

típica de determinada região, independente da questão quantitativa.  

 

5) Segundo o texto, em que lugar apareceram os primeiros casos de COVID 19- 

CORONAVÍRUS? 

 

6)  Quando a doença chegou ao Brasil? 

 

 



7) A partir do que o texto apresenta e seus conhecimentos sobre o tema, explique por que 

essa doença se espalha tão rápido. 

 

8) Que ações podemos realizar para evitar a propagação dessa doença? 

 

 

9) A COVID 19- CORONAVÍRUS não é o primeiro caso de pandemia no mundo. Pesquise 

e cite outras duas pandemias que afligiram a população mundial. 

 

 

 

 

 
EMEB DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

   EJA II _  ATIVIDADE DE ARTE -  6ª série         

IMPORTANTE! 

As atividades precisam ter o registro com a data de realização em seu caderno ou em folhas 

avulsas. Caso sejam realizadas em folhas separadas devem ser guardadas para posteriormente 

serem entregues, ao professor, no final desse período de teletrabalho. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Em nossas aulas, já discutimos sobre a origem e importância da Arte na vida dos seres humanos. 
Nos momentos de pandemias, como não poderia deixar de ser, esta também se faz presente, 
retratando, de várias formas, o contexto vivido. 
 

OBJETIVO:  

Compreender a Arte, entre inúmeros aspectos, como meio utilizado nos momentos de 
transformação de contextos econômicos, políticos e sociais, bem como de bem estar na vida dos 
seres humanos. 
 

Atividade 1: 

Com base nas obras apresentadas abaixo, que retratam estes momentos de pandemias, proponho 
que você procure analisá- las e compará-las, procurando o que existe de comum nas mesmas, e 
em que ambiente social elas foram retratadas ( cidades, florestas, campo, entre outras). Procure 
relatar também o que sentiu ao analisar estas obras. 
 

Atividade 2 
A Arte pode ser utilizada por nós durante estes momentos de quarentena. Cite alguns exemplos. 



Pieter Bruegel (1562) El triunfo de la muerte 

 

 
The Black Death 

 

 

 
El triunfo de La muerte (1552) 

https://supercurioso.com/wp-content/uploads/2016/06/peste-negra.jpg


 

I 

ilustración de la peste en la “Crónicas de Gilles Li Muisis”  

 

 
Domenico Gargiulo 1657  Museu de San Marino  Nápoles 

 

 

Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

https://media.biobiochile.cl/wp-content/uploads/2018/06/peste-negra.jpg


 

MATEMÁTICA- 6ª SÉRIE A 

Boa noite, queridos alunos da 6ª série A!  

Espero que todos estejam bem!  

Estamos aqui para as tele aulas de Matemática da semana de 01 a 07 de abril de 2020. Esta 

será nossa primeira semana de estudos a distância: peço que fiquem tranquilos, pois é um 

momento diferente e a ansiedade que vocês sentem, a professora aqui também sente! 

Sintam-se à vontade para tirar dúvidas on-line nos nossos plantões por WhatsApp: será um 

prazer atendê-los! 

Bons estudos a todos! 

Um abraço, 

Professora Janaína- março/2020 

 

 

AULA 1- correspondente a 3 aulas presenciais 

Objetivos da aula:  

 

- Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, 

fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. 

- Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas apresentadas pela mídia em 

diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

- Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as quatro operações 

fundamentais por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para 

verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora. 

 

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

Ao realizar as atividades de Matemática propostas nesta tele aula, você deve colocar a data 

de realização da mesma em seu caderno de Matemática, escrevendo, abaixo, o seguinte título: 

“Atividades de Tele Aula para a semana de 01/04/20 a 07/04/20”. 

Cada professor adotará uma organização das atividades, portanto, fique atento como os 

demais colegas pedirão que você realize o que será proposto. 

Qualquer dúvida sobre essa organização, converse conosco nos plantões.  

Agora vamos à aula! 

 

 

 

 



DOIS DIAS DEPOIS... 

 

ATIVIDADE 1: A primeira atividade de nossa aula, talvez já tenha sido feita por você, que é a leitura 

do texto “Pandemia”, que foi escrito pelo professor Geraldo e revisado pelo professor Roberto. A 

leitura do texto é essencial para a realização das atividades que proporei para você. (Não se 

esqueça de anotar as dúvidas que surgirem durante a leitura de todos os materiais indicados nesta 

aula, para que sejam tiradas em nossos plantões). 

 

De acordo com o professor Geraldo, quando você o texto “Pandemia”, os números terão 

aumentado. Eu, professora Janaína, estou escrevendo esta aula dois dias após o texto ter sido 

escrito pelo professor de História.  

Fui à homepage da UOL para observar os dados e verifiquei o seguinte: 

 

Do UOL, em São Paulo 27/03/2020 16h33 

 

 O Ministério da Saúde anunciou hoje em seu site oficial que subiu para 92 o número de 

mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil — 15 mortos em 24 horas. No total, são 3.417 

casos oficiais confirmados no país — aumento de 502 casos em um dia, segundo o Ministério da 

Saúde, e letalidade de 2,7%. 

Os dados indicam: 145 casos no Norte; 539 no Nordeste; 318 no Centro-Oeste; 1.952 no 

Sudeste; e 463 no Sul. 

 

Fonte: UOL. Coronavírus: sobe para 92 o nº de mortos no Brasil; 3.417 casos confirmados. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/coronavirus-brasil-casos-mortes-27-

marco.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em 27 mar. 2020.  

 

 

ATIVIDADE 2: Comparando as informações dadas pelo texto “Pandemia”, com o trecho da 

reportagem acima, responda, em seu caderno de Matemática: 

 

a) No ano de 2020, quantos casos confirmados de Covid-19 foram verificados a mais no dia 27 

de março em relação ao dia 25 de março? 

b) Quantos casos de Covid-19 foram confirmados no dia 26 de março de 2020? 

c) Quantas mortes por Covid-19 foram verificadas em nosso país no dia 25 de março de 2020? 

E no dia 26 deste mesmo mês e ano? 

d) Se no dia 27 de março o número de mortes fosse igual ao dobro do número de mortes do 

dia 25 de março de 2020, quantas mortes seriam computadas? 



e) Comparando resultado do item “d” com o número real de casos, você acha que o número 

está aumentando rapidamente ou não? Por quê? 

 

ATIVIDADE 3: Em seu caderno de Matemática, realize os cálculos, quando necessário, e verifique 

se as afirmações a seguir são falsas ou verdadeiras: 

 

a) A diferença entre os casos verificados no Nordeste e os no Norte é maior que 400 casos. 

b) O número de casos da região Sudeste supera o total das demais regiões juntas. 

c) Na região Centro- Oeste temos mais que o dobro de casos da região Norte. 

d) No Nordeste temos 1.002 casos a mais que no Sul. 

e) No Sudeste há mais que o triplo de casos que o verificado no Nordeste. 

 

UM POUCO DE INFORMAÇÃO (E FORMAÇÃO) 

 

Você já ouviu falar em gráficos? Os gráficos são representações, por uma espécie de 

desenho, de dados colhidos em pesquisas de diversas áreas. Veja um exemplo de gráfico que 

complementa a na reportagem lida nesta aula: 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

 Apesar de ter não ter tanta coisa “escrita”, um gráfico pode nos fornecer tantas informações 

como um texto onde são utilizados os mesmos dados em sua redação. E por ser tão “poderoso” 

como um texto, o gráfico deve conter um título como qualquer texto que você produz nas aulas do 

professor Roberto. No nosso exemplo o título é: “Morte por Coronavírus no Brasil- por dia, desde 

a confirmação do primeiro óbito no Brasil”: 
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Morte por Coronavírus no Brasil
Por dia, desde a confirmação do primeiro óbito no Brasil



 

Como se trata de um objeto que transmite dados, o gráfico deve mostrar de onde os dados 

foram retirados. Essa descrição é conhecida como fonte: 

 

 

No nosso exemplo, o gráfico foi construído de acordo com dados fornecidos pelo Ministério 

da Saúde. 

 

As linhas horizontais- isto é, desenhadas da esquerda para a direita- e as verticais- aquelas 

que são traçadas de cima para baixo-  que contém parte dos dados usados na pesquisa, são 

chamadas eixos: 



 

Neste caso, o eixo horizontal nos indica em quais dias do mês de março de 2020 os dados 

foram realizados. 

Em Matemática, o eixo horizontal é conhecido por eixo das abcissas. 

 

 

Neste caso, o eixo vertical indica o número de óbitos por Coronavírus no Brasil, desde a 

confirmação do primeiro caso. 

Em Matemática, o eixo vertical é conhecido por eixo das ordenadas. 

Cruzando as informações trazidas nos eixos, fazer uma relação entre as informações 

trazidas nos dois eixos. Veja o exemplo: 



 

Neste caso, a linha vermelha indica que no dia 22 de março tivemos 25 óbitos. Já a linha 

roxa indica que no dia 27 de março tivemos 92 óbitos. 

 

DESAFIO: Vamos ver se você compreendeu como fazemos a leitura de um gráfico. Ainda usando 

o gráfico usado nos exemplos, responda, em seu caderno de Matemática, as questões a seguir: 

a) Quantos óbitos ocorreram no dia 18 de março? 

b) Em que dia do mês de março tivemos 46 óbitos por Coronavírus? 

c) Qual a diferença entre o número de óbitos ocorridos no dia 26 de março e o dia 19 de 

março? 

d) Em que dia o número de óbitos por Coronavírus em nosso país foi superior a 40 casos? 

 

AULA 2- correspondente a 2 aulas presenciais 

Objetivos da aula:  

- Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas massa, capacidade e volume sem 

uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou 

relacionadas às outras áreas do conhecimento. 

- Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas apresentadas pela mídia em 

tabelas e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

 

MATEMÁTICA POR TODA PARTE 

 

Caros alunos, como fazemos em nossas aulas, vamos conversar neste momento sobre algo 

que a professora aqui viu na televisão e a deixou bastante chocada: os estragos causados pelo 

Covid-19, infelizmente, não se restringem apenas à saúde dos brasileiros. 

A mídia anuncia a toda hora que um dos cuidados essenciais para se evitar o contágio do 

Covid-19 é manter as mãos limpas, o que pode ser conseguido ao lavarmos as mãos com água e 



sabão por, no mínimo, 20 segundos. Como nem sempre é possível lavarmos as mãos- como você 

faria isso dentro de um ônibus ou no interior de uma farmácia?!-  uma opção seria a higienização 

das mãos com álcool em gel 70%. 

O que tem me chocado é o egoísmo revelado por algumas pessoas, que estão adquirindo 

não somente o álcool em gel, mas também outros produtos de limpeza, de maneira inadequada. 

Veja o que eu encontrei no Google, na noite de 26 de março de 2020: 

 

 

Fonte: Google. Pesquisa Geral na Homepage. Disponível em < https://www.google.com.br> .Acesso em 26 mar. 2020 

 

Cheguei a abrir um link, e, num telejornal, vi uma senhora tentando se justificar pela compra 

de “só” 66 frascos de álcool em gel... 

Primeira lição da aula 2: Não adianta você se proteger se seu vizinho não está protegido! 

Ele vai acabar passando para você! 

 

Continuando, esse egoísmo se aliou à ganância de muitos comerciantes, que estão 

abusando do desespero dos consumidores. Mais uma vez pesquisando no “Google”, veja o que eu 

encontrei: 

 



 

Fonte: Google. Pesquisa Geral na Homepage. Disponível em < https://www.google.com.br> .Acesso em 26 mar. 2020 

 

 

Isso sem falar nos falsificadores de álcool em gel... 

Fora os preços abusivos, devemos nos atentar ao que os comerciantes oferecem... Aí segue 

nossa primeira atividade desta aula: 

 

ATIVIDADE 1: Responda, em seu caderno de Matemática,  às questões: 

 

Ontem, eu minha caixa de e-mails havia a seguinte mensagem: 

 

 

 

 

 

 

 



Álcool em Gel  é no Mercado Livre! 

Andou procurando por álcool em gel? Nós resolvemos seu problema num clique! Veja as 

nossas ofertas: 

 

Mais ofertas como essa no mercadolivre.com.br 

 

Fonte: Google. Pesquisa Geral na Homepage. Disponível em < https://www.google.com.br> .Acesso em 26 mar. 2020 

  

 

a) Qual dos produtos você escolheria se você recebesse esse e-mail? Por quê? 

b) Se você não tiver conseguido responder à primeira pergunta, você seria capaz de explicar o 

que faltou para você respondê-la? 

 

Como sou muito xereta, acabei entrando na página indicada no e-mail.  Mostrarei uns “prints” 

do que encontrei lá: 



 

Fonte: Google. Pesquisa Geral na Homepage. Disponível em < https://www.google.com.br> .Acesso em 26 mar. 2020 
 

As imagens podem nos ajudar um pouco mais com nossa escolha, não é mesmo? Na 

verdade, eu “limpei” algumas partes das imagens mostradas no e-mail. 

Então... 

 

ATIVIDADE 2:  

a) Em seu Caderno de Matemática, copie e complete a tabela a seguir, com os dados 

fornecidos pela imagem acima: 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREÇO DO ÁLCOOL EM GEL NO MERCADO LIVRE 

Produto Preço 

(Reais) 

Conteúdo unitário 

Álcool Gel 70% Asseptgel 84,90 1kg 

Cuide-se Bem Nuvem Álcool em Gel  30g 

Álcool em Gel Antisséptico 70% Asseptegel 29,99 420g 

Álcool em Gel Hospitalar 70% 8,99 1kg 

Álcool Gel de Galão 5 Litros   

Álcool em Gel 70%-500ml 23,90  

Álcool Gel Marca Star Cristal  500g 

Fonte: Google. Pesquisa Geral na Homepage. Disponível em < https://www.google.com.b> .Acesso em 26 mar. 2020 
 

b) Quais desses produtos são vendidos em quilogramas (kg)? 

c) Quais desses produtos são vendidos em gramas (g)? 

d) Quais desses produtos são vendidos em litros (L)? 

e) Quais desses produtos são vendidos em mililitros (mL)? 

f) Qual a compra mais vantajosa: 1 embalagem do Álcool em Gel 70%- 500 mL por R$ 23,90 

ou o álcool da marca “Star Cristal” por R$29,90? 

g) Você conseguiu responder à pergunta anterior? Por quê? 

 

Em Matemática temos as chamadas unidades de medida. Elas servem como um padrão 

para comparar grandezas como o comprimento, o volume, o tempo etc. 

Como exemplos de unidades de massa, temos o quilograma (kg) e o grama (g). A balança 

é um instrumento que mede a massa de objetos. 

O litro (L) e o mililitro (mL) são exemplos de unidades de medida de capacidade, (que 

seria mais ou menos a medida de quanto um recipiente- jarra, garrafa, tanque etc.- pode armazenar 

uma determinada substância). 

Alguns produtos, como carne, frutas, pães são comprados por g ou kg. Bebidas, geralmente, 

são vendidas a litro ou a mililitros. Mas o contrário, não é visto: você já comprou uma garrafa de “1 

quilo de Coca- Cola” ou pediu “ Meio litro de filé de frango”?!!!  

No entanto, muitos produtos, em suas embalagens, trazem seu conteúdo expresso em 

unidades de medidas que expressam grandezas diferentes. Veja: 



 

O álcool em gel é um desses produtos: 

 

  
 

Conteúdo: 480 mL Conteúdo: 430 g Conteúdo: 53 g ou 60 mL 

 

Como podemos ver na terceira coluna, 53g de álcool em gel não equivalem a 60mL desse 

produto, ou seja, não é verdade que em 1g de álcool em gel temos 1mL do mesmo. E esse fato 



acontece com a maioria das substâncias que conhecemos, mas esse é um assunto para 

estudarmos depois... 

Desse modo, não é adequado que você faça suas compras baseado em unidades de 

medidas que medem grandezas diferentes, ou seja: você pode comparar produto medido em 

quilogramas com outro medido em quilogramas. Pode até comparar um produto medido em 

quilogramas com outro medido em gramas, desde que você faça os ajustes necessários, (por 

exemplo, se lembrar que 1 quilograma = 1.000 gramas, então 500 gramas= meio quilograma). Mas 

você não pode comparar 500g de álcool com 500 mL de álcool... 

 

ATIVIDADE 3:  Em seu caderno de Matemática, observando a tabela que montamos na “Atividade 

2”, responda: 

a) Quanto você pagaria por 3 frascos do “Álcool em Gel Antisséptico 70% Asseptegel de 420 

g”? 

b) Qual seria a melhor compra: 1 frasco de “Álcool Gel 70%  Asseptgel” contendo 1kg ou 3 

frascos do “Álcool em Gel Antisséptico 70% Asseptegel”  de 420 g? (Dica: 1kg= 1000g). 

c) Existem produtos que podem ter seu conteúdo comparado com o do “Álcool Gel de Galão 5 

Litros ”? Quais? 

d) Baseado na resposta dada no item “c”, qual desses produtos você compraria? Explique 

como você pensou? (Dica: 1L= 1.000 mL) 

e) Quantas embalagens de “Cuide-se Bem Nuvem Álcool em Gel” você tem que comprar se 

quiser obter 60 g de álcool em gel? Quanto você pagaria no total por essas embalagens? 

f) Baseado na resposta do item “e”, você acha mais econômico comprar o “Cuide-se Bem 

Nuvem Álcool em Gel” ou o “Kit 10 unidades Álcool em Gel 70%- 60g cada- antisséptico”? 

Por quê? 

 

Finalizando nossa tele aula, aproveito para registrar que paguei R$ 15,00 por 500 mL de 

álcool em gel, no dia 14 de março de 2020, numa loja localizada no Parque Real, aqui na cidade 

de Diadema.  Muitos dos preços que encontrei para montar este material são extremamente 

abusivos: a última lição do dia é: faça valer seus direitos! Denuncie preços abusivos ao 

PROCON de nossa cidade! 

 

Por hoje é só! 

Um abraço, 

Profª. Janaína       

Março de 2020 

 

 



EMEB DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

    EJA II - ATIVIDADE DE GEOGRAFIA   - 6ª SÉRIE         

IMPORTANTE! 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a data de realização, para 

posteriormente serem entregues, ao professor, no final desse período de teletrabalho. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Recordando nossas aulas presenciais, os conhecimentos “discutidos” em nossas conversas em 
classe, utilizando diferentes recursos em sites da internet de livre escolha, enfatizando as devidas 
referências aos materiais consultados, você realizará as atividades. 
OBJETIVO:  

• Identificar a situação do processo epidêmico no Brasil, com base na localização de mapas 

(Divisão político/regional do Brasil) 

• Ampliar seu conhecimento sobre Pandemia. 

                    Atividades propostas com base no texto Pandemia       

Atividade 1: 

Sabemos que o Brasil, como muitos dos países globais, está enfrentando a pandemia do  
Coronavírus com todos os recursos que dispomos para conter ao máximo o avanço das 
contaminações pelo mesmo , evitando assim uma sobrecarga em nosso sistema de saúde, o que 
resulta em um menor número de pessoas infectadas, e portanto num menor número de óbitos. 
Tomando como base o mapa político do Brasil abaixo, você deverá identificar e pintar, na cor 
vermelha (se for possível) ou escrever no caderno, os três estados brasileiros, que até o presente 
momento, apresentaram os maiores números de casos de pessoas infectadas pelo vírus, e na cor 
verde, (se não for possível  senão escreva) os três estados que apresentaram os menores. 
números de pessoas infectadas .     
Aproveite também para identificar/nomear todos os demais estados brasileiros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Atividade  2 
Identifique e copie em seu caderno a resposta correta, com base nas questões de múltipla escolha 
a seguir 

A) O primeiro caso da Covid-19  foi detectado em qual estado brasileiro, que é também o 

epicentro da Pandemia no Brasil: 

(  ) Pernambuco     (  )São Paulo     (  ) Minas Gerais      (  ) Rio de Janeiro 
 

B) Das regiões brasileiras, a que mais tem apresentado o avanço da contaminação pelo 

coronavírus  é: 

(  ) Sul             (  ) Nordeste            (  ) Sudeste          (  ) Norte 

 

 

BOM TRABALHO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EM Átila Ferreira Vaz 
Atividades para EJA II de Língua Inglesa - 6ª série 

 
OBJETIVO: 

• Proporcionar aos alunos, da EJA, aprender a pesquisar em Língua Inglesa, não só textos, 
como também números e situações cotidianas que trazem informações numéricas.  

 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

• Com tantos números aparecendo, todos os dias na mídia, refletindo as perdas em todos os 
povos, por causa do covid-19, esse exercício atende ao momento social em que vivemos. 
Leva os alunos a adquirir a habilidade de conhecer e escrever esses números em Língua 
Inglesa.   
 

Importante: As Atividades devem ser COPIADAS e realizadas no caderno de Língua Inglesa e 
devem ser apresentadas ao professor no retorno das aulas presenciais. 

 

  
  
  

  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Atividade: Copie e responda em seu caderno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


