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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, 

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

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!  



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) 

 

ATIVIDADE 

 

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. 

 

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/


EMEB DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

    EJA II - ATIVIDADE DE GEOGRAFIA   - 7ª 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, diferentes textos e 
enfatizando as devidas referências aos materiais consultados, você realizará as atividades. 
 
OBJETIVO:  

• Identificar a situação do processo de pandemia do coronavírus, tendo como base a 

localização geográfica da América. 

• Exercitar a sua atenção/concentração 

• Ampliar seu conhecimento sobre Pandemia. 

• Pesquisar sobre  o avanço da Pandemia. 

 

                    Atividades propostas com base no texto Pandemia       

Atividade 1: 

- Sabemos que o Brasil é um dos muitos países que formam o Continente Americano.  Você deverá 
fazer uma pesquisa sobre a evolução da pandemia nos países americanos, estabelecendo sempre 
uma possível comparação com a situação no Brasil. Para desenvolver este tema, você poderá 
apontar os países que apresentam o maior número de casos confirmados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), e quais as principais medidas que estes países estão utilizando para 
controlar o avanço da COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade  2 
Com base no caça palavras abaixo, encontre palavras importantes utilizadas no texto Pandemia e 
anote em seu caderno: 

A I L A T I E S A C B A G F A 

C A K O I T V S R Z W X J H I 

L C O N T A M I N A D O S G M 

D X A V B Q E X Z P I A Z X E 

E Y E T A Y X C A E C A B E D 

C O R O N A V I R U S C A E N 

D P L A I C A B E T A R T R A 

A K A S H A B I T A N T E S P 

F I T A C A R O X B I C A T R 

F A P S B K J L Ç T B J Y R A 

S X T R P L I S A R B Y A S Z 

S E R E S H U M A N O S T Y K 

 

 

EM Átila Ferreira Vaz 
Atividades para EJA II de Ciências da 7ª 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 a organização geral do corpo humano, células e tecidos.  
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) Nosso corpo é formado por células. O coronavírus, assim como os demais vírus, parasitam 

as células. Cite as partes fundamentais das células. 

 

2) O novo coronavírus invade as células da mucosa de nossas vias respiratórias. As mucosas 

são um tipo de tecido epitelial. Cite outros  três tipos de tecido presentes no nosso corpo e 

sua localização. 

 

 
Bom trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



EM Átila Ferreira Vaz 
Atividades para EJA II de Língua Portuguesa - 7ª série 

OBJETIVO: 
 Levar o aluno, da EJA, a refletir sobre este assunto que permeia todos os meios de comunicação 
e nossas comunidades, para também poder se prevenir de forma correta. 
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. 

Atividade: 

 

1) Leia atentamente o texto “Pandemia”. 

2) Como geralmente é feita a transmissão dos vírus? 

3) Os vírus são novos no mundo? 

4) Como e onde surgiram os primeiros casos de contaminação em pessoas? 

5) Por que foi difícil, no início, diagnosticar a contaminação “mundial”? 

6) Na frase: “ Serão milhões de contaminados e não será possível atender a todos. “ [...] A 

palavra grifada, refere-se ao quê ? 

7) Por que no texto, diz que:  “ Quando você estiver lendo este texto, é muito provável que, 

infelizmente, os números sejam maiores ...” [...] ? 

8) Como está sendo chamada a contaminação mundial ? 

9) Todos os infectados precisam de cuidados mais sérios? Explique. 

10)  Cite 2 sintomas provocados pela doença. 

11)  Quais cuidados devemos ter para evitar o contágio pelo vírus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA- 7ª SÉRIE A 

Boa noite, queridos alunos da 7ª 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:  

- 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. 

- Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo 

resultado seja um número natural ou um número racional positivo representado na forma de número 

decimal, 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, antes 

de iniciá-las a data de realização destas 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. (Assim também 



como anotar toda e qualquer dúvida que aparecer nesta e nas demais tele aulas, para ser 

encaminhadas aos nossos plantões de dúvida é essencial para um melhor aproveitamento das 

atividades). 

 

De acordo com o professor Geraldo, quando você ler esse texto, 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 de 2020 o número de mortes fosse igual ao dobro de mortes ocorridas 

em 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? 

 



Nas últimas aulas, estávamos estudando Frações.  Estudamos várias coisas sobre esse 

assunto, inclusive vimos que a metade de uma certa unidade é obtida quando dividimos essa 

unidade em 2 partes iguais e tomamos uma destas partes: 

 

Essa divisão também pode aplicada em situações da vida real. Veja: 

 

EXEMPLO 1:  Em um vaso há 12 flores. Metade delas são brancas. Quantas flores brancas há em 

nesse vaso? 

Como encontrar a metade de uma quantidade significa dividir essa quantidade em duas partes, 

basta dividirmos o total de flores, que é 12, por 2: 

 

12÷2= 6 

 

Logo, temos 6 flores brancas no vaso. 

 

Da mesma forma, encontrar a terça parte significa dividir por 3. Veja: 

 

EXEMPLO 2:  Maria ganha R$ 1800, 00 por mês. A terça parte dessa quantia, ela gasta em aluguel. 

Qual o valor que Maria paga por seu aluguel? 

Como encontrar a terça parte de uma quantidade significa dividir essa quantidade em três partes, 

basta dividirmos a quantia total que Maria recebe, que é 1800, por 3: 

 

1800÷3= 600 

 

Logo, Maria paga R$600,00 de aluguel. 

 

Para realizar a próxima atividade, você pode consultar a tabela a seguir: 

 

 

 

 



Encontrar a... significa dividir por... 

Metade ou ½ 2 

Terça parte ou 1/3 3 

Quarta parte ou 1/4 4 

Quinta parte ou 1/5 5 

Sexta parte ou 1/6 6 

Sétima parte ou 1/7 7 

Oitava parte ou 1/8 8 

Nona parte ou 1/9 9 

Décima parte ou 1/10 10 

 

EXEMPLO 3: Encontre: 

a) 1/5 de 25 

R.: 25÷5= 5 

    b) 1/10 de 20 

          R.: 20 ÷10= 2 

 

ATIVIDADE 3: Em seu caderno de Matemática, resolva: 

Quanto é... 

a) 1/6 de 18? 

b) 1/4 de 28? 

c) 1/2 de 24? 

d) 1/5 de 35? 

e) 1/4 de 36? 

f) 1/8 de 40? 

g) 1/10 de 50? 

h) 1/7 de 63? 

i) 1/6 de 42? 

j) 1/5 de 45? 

 

ATIVIDADE 3: De acordo com as informações trazidas na página da UOL,  em seu caderno de 

Matemática, avalie se as afirmações a seguir são falsas ou verdadeiras. Nessa atividade você 

deve usar a calculadora! 

 

a) A terça parte do número de casos verificados no Nordeste é maior que o número de casos 

verificados no Norte. 



b) O número de casos da região Sudeste corresponde a mais da metade dos casos verificados 

em nosso país. 

c) Na região Norte temos mais que a metade de casos da região Centro- Oeste. 

d) Metade do número de casos da Sul não supera o número total  de casos da região Norte . 

e) No Nordeste há mais que a terça parte dos casos que o verificado no Sudeste. 

 

AULA 2- correspondente a 2 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 e a potenciação por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e 

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

 

 

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



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

como um texto que utiliza 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 

Daniel. No nosso exemplo o título é: “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? 

 

 

MATEMÁTICA POR TODA PARTE 

 

Uma frase do texto do professor Geraldo serve para iniciarmos essa aula: 

 

“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”.  

O que será que o professor quis dizer com isso? 

Vamos supor que uma pessoa contaminada possa transmitir Covid-19 para: 

• apenas 2 pessoas em um único dia; 

• que as pessoas infectadas num dia só podem transmitir Covid-19 para outras 

duas no dia seguinte e assim por diante.  

 



Após 10 dias, o que terá acontecido ? 

Temos um esquema que representa isso: 

 

 

 

Ao final do segundo dia, teremos mais 4 pessoas infectadas: 

 

 

Ao final do terceiro dia, mais 8 pessoas: 

 

 

 



 

 

Mas estamos numa aula de Matemática e não podemos desenhar o resto da noite, certo? 

Então, vamos ver como calcular o que aconteceria a cada dia com o que aprendemos até 

aqui: 

No primeiro dia, temos 1 pessoa  que transmite para apenas duas, assim, ela dobrará o 

número de infectados, o que pode ser representado por uma multiplicação por 2: 

1 X 2 = 2 

No segundo dia, a quantidade é novamente dobrada, então teremos o dobro do dobro, ou 

seja: 

1 X 2 X 2 = 4 

Já no terceiro dia: 

1X 2 X 2 X 2 = 8 

Essas multiplicações podem ser vistas como uma potência de 2. Como nem todos os alunos 

da turma foram alunos de nossa escola no semestre anterior, deixarei para retomar a ideia de 

potência quando retornarmos a nossas aulas presenciais. Para simplificarmos, vamos admitir que 

o número de contaminados num dia é igual ao dobro do número de contaminados no dia anterior. 

Assim, chegaremos facilmente ao que ocorre no décimo dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infectados por Covid- 19 

Dia Número de Infectados no dia 

Primeiro 2X1= 2 

Segundo 2X2= 4 

Terceiro 2X4= 8 

Quarto 2X8= 16 

Quinto  

Sexto  

Sétimo  

Oitavo  

Nono   

Décimo  

Fonte: Dados simulados em aula. 

 

ATIVIDADE 1: Você deve copiar essa tabela em seu caderno de Matemática e continuar 

completando-a. 

No décimo dia teremos 1024 novos infectados!!! 

ATIVIDADE 2: Agora, com o auxílio da calculadora, você deve encontrar o total de pessoas 

infectadas. 

Se você não tiver se esquecido de somar a 1ª pessoa, você chegará a um total de 2047 

pessoas infectadas. 

Veja como poderíamos organizar as informações dessa atividade na forma de gráfico: 

 

 

Fonte: Dados obtidos na nossa aula. 

 

 



ATIVIDADE 3: Verifique, agora, o que aconteceria 10 dias depois, de cada pessoa pudesse 

contaminar outras 4. Copie a tabela a seguir em seu caderno de Matemática, completando-a 

conforme a nova comanda, (isto é, o número de infectados no dia corresponde quádruplo do 

número de infectados do dia anterior). Use a calculadora! 

 

Infectados por Covid- 19 

Dia Número de Infectados no dia 

Primeiro 4X1= 4 

Segundo 4X4= 16 

Terceiro 4X16= 64 

Quarto  

Quinto  

Sexto  

Sétimo  

Oitavo  

Nono   

Décimo  

Fonte: Dados simulados em aula. 

ATIVIDADE 4: Agora, com o auxílio da calculadora, você deve encontrar o total de pessoas 

infectadas. 

ATIVIDADE 5: Calcule a diferença entre o valor encontrado na Atividade 4 e o encontrado na 

Atividade 2. 

Como você deve ter percebido, a diferença encontrada foi grande! 

Veja que aconteceria se colocássemos o total de infectados por dia num gráfico: 

 

Fonte: Dados obtidos na nossa aula. 



 

Você deve ter notado que o crescimento se dá de modo extremamente rápido, o que fica 

visível se observarmos o que ocorre do 7º para o 10º dia: 

 

 

É claro que essa hipótese que fizemos na nossa aula não é real! 

Não há limite de pessoas que um infectado por Covid -19 possa transmitir o vírus num dia. 

Certamente o período de transmissão é superior a 1 dia! Lembre-se que os diagnosticados 

permanecem em isolamento de 14 dias! 

Portanto, o que fizemos nesta aula não passa de uma simplificação grosseira do que 

acontece na realidade. Pense quantas pessoas você pode encontrar num total de 14 dias... 

Então, a realidade é bem pior do que simulamos na Aula 2! 

Na reportagem da UOL que citei nesta aula, o crescimento do número de casos foi mostrado 

também em forma de gráfico: 



 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

Você pode se perguntar: Mas professora, esse gráfico “cresce” bem mais devagar se 

comparado com os vistos em nossa aula. Não se esqueça, no entanto, que o texto escrito pelo 

professor Geraldo nos explica que algumas pessoas infectadas são assintomáticas, isto é, podem 

ter Covid-19 e nem perceber. E, se não percebem, não procuram os hospitais, o que implica que 

não são computadas como infectadas pelo Ministério da Saúde.  

Outras pessoas podem ter sintomas, se dirigir ao hospital e ter diagnóstico errado. Há ainda 

aquelas, que não raro, nem conseguem atendimento hospitalar. 

Hoje, dia 27 de março de 2020, vi no “Jornal Nacional” o caso de 2 jovens italianos que foram 

a óbito em decorrência desta doença: até ontem, os casos de óbito tinham sido observados apenas 

em idosos. Também vi na televisão- mas não me lembro em qual telejornal- o caso de um 

americano que veio a óbito sem sintomas fortes. 

A doença é nova, ainda não sabemos muita coisa a respeito. 

Portanto, a maior lição que deixo para vocês é que abusem da água e do sabão na lavagem 

das mãos e, a que puder, que fique em casa!  

 

Por hoje é só! 

Um abraço, 

Prof.ª. Janaína       

 

   

 

 



EM Átila Ferreira Vaz 
Atividades para EJA II de Língua Inglesa - 7ª série 

OBJETIVO: 
Mostrar aos alunos como usar formas simples e comuns, muito utilizadas em Língua Inglesa. São 
simples, mas fazem refletir sobre como escrever frases, no presente, na forma negativa e 
interrogativa em Língua Inglesa. 
. 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
Esses exercícios são a continuação da matéria que estávamos vendo. Já tiveram aulas de oralidade 
e linguística 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. 

 

Atividade1:   Escreva no plural: 

    Lembrando que os adjetivos possessivos my, your … ficam invariáveis no plural. 
 

a) She is my friend. 

b) I am a teacher. 

     c)   I am a student. 

d) You are my teacher. 

e) She is my sister. 

f) He is my brother. 

  

Atividade2:  Responda cada sentença com verb to be na forma interrogativa. 
 
    MODEL: 
    a)  Ben –young- old 
                    Ben young? 
     No, he is not young. 
     He is old. 
  
     b .Helen- ugly-beautiful 
  
     No, she is not ugly. 
  

g) the –car- old- new 
  
        It is new. 
  

h) Peter- rich- poor 
  

i) this-book-expensive-cheap 
  
    It is cheap. 
 
 
 
 
  



   Atividade3: Passe para a forma interrogative: 
a. You are a good boy 

  
b. Your girlfriend is beautiful. 

  
c. They are rich. 

  
d. She is young. 

  
  
   Atividade4: Passe para a forma negative. 

a. Paul is short. 
  

b. Peter is well today. 
  

c. My house is beautiful. 
  

d. The teacher is young. 
  
  
Atividade5:Traduza o diálogo abaixo: 
 
   

    A terrible headache 

    – Good morning, Mary.                                                                              

    – Good morning, Joseph. 

    - Are you well today? 

    - No, I am not well. I am sick. 

    - What is the matter? 

     - A terrible headache! 

 
 
 
 
 

GOOD JOB! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATIVIDADE ARTES – 7ª SÉRIE 
1. Objetivo da atividade: Releitura de obra renascentista na atualidade. (covid-19) 

2. Contextualização: Assim como trabalhado nas aulas de artes faremos o estudo de duas 

obras renascentistas, para criar uma releitura. 

3. Atividade: Observe as duas obras, leia os textos para contextualização e descreva em seu 

caderno como seria se Grünewald pintasse uma cena de crucificação para uma igreja 

brasileira nos dias de hoje. Como seria? Quais características físicas os personagens 

teriam? (levando em consideração a pandemia covid-19)  

 

 

Este retábulo feito por Grünewald 
foi encomendado por volta de 1510, 
para ser o centro do grande altar da 
capela do Mosteiro de Santo Antônio. 
No mosteiro também havia um hospital 
onde as vítimas da peste negra eram 
cuidadas pelos monges da Ordem dos 
Antoninos. 
  Na época, a peste era uma 
doença mortal e recorrente. As vítimas 
não tinham esperanças de 
recuperação, e esta imagem destinava-
se a trazer-lhes consolo e reforçar a sua 
fé. A mensagem é que Cristo, com o 
corpo crucificado coberto de feridas, 
como as da peste, compreende a 
condição dos doentes, sofre por eles e 
com eles. 
 

Crucificação é uma pintura pelo artista 
renascentista italiano Rafael Sanzio . É uma 
pintura sobre madeira para a igreja de San 
Domenico. A pintura mostra Jesus na cruz , com 
um olhar pacífico para o chão, embora ele esteja 
morrendo . Na pintura também possuí dois anjos 
que com aparente delicadeza empunham 
cálices para conter a queda do sangue de 
Cristo. Próximo a Jesus crucificado ajoelhada 
do lado esquerdo está Maria Madalena , com 
João Evangelista de pé atrás dela . A sua direita 
está Maria (mãe de Jesus) de pé, a frente está 
São Jeronimo. 


