
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
ESCOLA MUNICIPAL DEP. FREIAS NOBRE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA 

7ª SÉRIE -EJA 

Instruções aos educandos e suas famílias: 

Caros Alunos 

Em tantos anos de escola, desde aluna iniciando lá em 1976 até os dias de hoje, nunca vivi uma 

situação como essa. É assustadora e preocupante. Mexe com toda nossa estrutura enquanto ser humano, em 

todas as nossas dimensões: biológica, emocional, familiar, social, financeira.... Exige esforços, lucidez e foco 

para lidarmos com tudo que ela envolve: saúde, vida e morte, sofrimento, incertezas, perdas e interrupção 

abrupta da nossa rotina. 

 Por isso temos que procurar alternativas e caminhos para seguir a luta mais antiga do ser humano 

neste mundo: continuar nossa existência. A história se repete, mesmo com todo avanço que alcançamos.   

 No momento, o que foi pensado para diminuir os prejuízos e manter o mínimo para garantia do 

semestre letivo foi realizar os estudos domiciliares a partir da plataforma da Secretaria de Educação, 

abastecida com o trabalho dos professores e gestores escolares, realizado a partir de nossas casas. O lado 

bom é que nos ajuda a manter a cabeça ocupada e sair um pouco desse circuito gerado pela doença e suas 

trágicas consequências. 

 Para nós – profissionais e alunos – é mais um desafio, pois não temos o aparato tecnológico necessário 

nem o domínio pleno dessas ferramentas tecnológicas, mas podemos aprender e vamos nos ajudar. Com esse 

intuito criamos os grupos de WhatsApp das turmas. Assim nos falamos, encaminhamos as dificuldades ou 

dúvidas e manteremos o mínimo para superar essa crise e não perdermos totalmente o ritmo escolar. 

Aproveitem para usar o e-mail de vocês também. 

 Estabeleçam uma rotina.Tirem um horário do dia para os estudos. Registrem em seus cadernos. Se 

puderem imprimir, imprimam. Façam anotações para esclarecimentos e trocas futuras. Além do que 

propusermos, se possível, leiam. Assistam a diferentes programas e canais. Consultem sites. Se souberem de 

alguém sem acesso à internet, avisem. Vamos juntos ajudar como pudermos. Precisamos agora de uma rede 

solidária e ativa.  

 É normal ter medo, ter a incerteza, mas é necessária a ação e manter o pensamento positivo, confiante 

na superação, ainda que um pouco demorada, deste momento. Todavia juntos, seguindo as orientações 

técnicas, fazendo nossa parte teremos sucesso na nossa empreitada. 

Fiquem bem, sejam cuidadosos, bonitas e bonitos. Logo nos veremos! 

 

Professora Carmen e cia 

 

 



PORTUGUÊS 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A atividade proposta dá sequência ao trabalho que estava sendo desenvolvido em sala de aula comos 

temasIdentidade e Cidadão no mundo e na mídia. O texto remete a uma situação comum no público de EJA, 

migrantes do campo para a capital. A produção extrapola para a visão que se tem e o tratamento que se dá ao 

que vem de fora. 

 

OBJETIVOS 

 Realizar leitura com autonomia relacionando a seus conhecimentos, crenças e valores; recuperar 

informações no texto; reconhecer o uso da linguagem empregada; inferir informações implícitas; reconhecer 

e usar aspectos linguísticos na construção dos sentidos dos textos; desenvolver estratégias de produção de 

texto em um dado contexto. 

 

 

Apoio 7ª série A  Semana 1 

 

1. Texto em versos: são os poemas e as letras de canção. O verso é cada linha do texto, mais livre, 

podendo ter pontuação e grafia diferentes da norma padrão (sem ponto, letras iniciais minúsculas...). 

Pode ter rima ou não. Rima é a combinação de sons idênticos no final das palavras (razão rima com 

emoção, amor rima com calor...). Esses textos, geralmente têm linguagem poética (com sonoridade 

diferenciada, carregada de emoção ou sentimentalismo, lirismo...). 

2. Ortografia 

Observe as palavras:  

 Trás – refere-se a lugar o tempo e no espaço, parte de trás. É escrita sempre com s. Todas as 

palavras que derivam dela também são grafadas com s. 

 Traz – é o verbotrazer, toda variação desse verbo comesse som é escrita com z. Exemplos: 

trazem, traziam, trazendo... 

3. Morfologia 

É o estudo da estrutura, formação e classificação das palavras da nossa língua. Uma classe de palavra 

muito importante é a dos verbos, pois eles indicam as ações praticadas, sofridas situando-as no tempo 

presente, pretérito (passado) e futuro. 

4. Produção textual 

O texto de opinião tem a finalidade de levar ao leitor o ponto de vista sobre determinado assunto, 

muitas vezes polêmico, e os argumentos para sustenta-lo. 

Em geral tem uma estrutura clássica:  

 Introdução da tese (opinião, ponto de vista); 

 Desenvolvimento (argumentos, exemplos, fatos, explicações...) 

 Conclusão (finalização, retoma a tese). 

A linguagem deve ser clara, de acordo com o público a que se destina. 

 

Dicas: 



Como é o início das produções, procure colocar as ideias no papel usando frases curtas.  

Tenha cuidado em colocar letra maiúsculas no início das frases e em nomes próprios.  

Tente usar as vírgulas separando as informações, além dos pontos finais.  

Consulte dicionário para tirar dúvidas da escrita.  

Mais adiante seu texto será corrigido e você receberá mais explicações. 

 

ATIVIDADE 

 Bem-vindo a esse início de estudos domiciliares. Tenham tranquilidade para realizar as atividades, pois 

estaremos conectados pelo grupo para mais explicações e tirar dúvidas. Bom trabalho! 

A. Antes da leitura – Migrar é uma característica humana que remonta aos primeiros humanos surgidos na 

face da terra. Muitas pessoas saem de sua terra por diversas razões (trabalho, estudos, fuga de conflitos, 

curiosidade...), esse movimento faz parte da identidade de muita gente. Você, provavelmente, conhece algum 

migrante.  

Leia a letra de canção a seguir. 

 

No dia em que vim-me embora 
Caetano Veloso 

No dia em que eu vim-me embora 
Minha mãe chorava em ai 
Minha irmã chorava em ui 
E eu nem olhava pra trás 
No dia que eu vim-me embora 
Não teve nada de mais 
Mala de couro forrada com pano forte brim cáqui 
Minha vó já quase morta 
Minha mãe até a porta 
Minha irmã até a rua 
E até o porto meu pai 
O qual não disse palavra durante todo o caminho 
E quando eu me vi sozinho 
Vi que não entendia nada 
Nem de pro que eu ia indo 
Nem dos sonhos que eu sonhava 
Senti apenas que a mala de couro que eu carregava 
Embora estando forrada 
Fedia, cheirava mal 
Afora isto ia indo, atravessando, seguindo 
Nem chorando nem sorrindo 
Sozinho pra Capital 
Nem chorando nem sorrindo 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
 
 

 
Fonte: LyricFind 
Compositores: Emanuel Viana Teles Veloso 
Caetano / Gilberto Gil 
Letra de No dia em que vim-me embora © Warner 
Chappell Music, Inc 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132&q=Caetano+Veloso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLQwzMlaxMrnnJhakpiXrxCWmpNfnA8AHmcghB4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisxLXb3LjoAhXzIbkGHWEID4IQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132
https://www.lyricfind.com/


 

 

 
B. Após a leitura, responda. 

1. Há uma voz (eu-lírico/narrador) conversando com o leitor. Essa voz está: 

a. (  ) contando seu dia a dia.     b. (   ) relembrando sua infância. c. (   ) contando como foi o dia de sua 

partida de casa. 

2. Pode-se dizer foi um acontecimento triste ou festivo? 

3. Copie três versos que justifiquem sua resposta anterior. Dica: Verso é cada linha de um poema. Pode ser 

curto ou longo, muitas vezes faz rima com outro(s) verso(s) no texto.  

4. Esse eu lírico/narrador é: (  ) feminino    (   ) masculino? Comprove sua resposta com uma característica 

dele no texto ................................................................ 

5. Observe e compare o comportamento das mulheres e dos homens. Escreva o que percebeu. 

 

Mulheres 

 

 

Homens 

 

 

 

6. Como você descreve os sentimentos de eu lírico/narrador que está deixando sua família e sua terra? 

 

C. Estudo da língua 

1. Observe os seguintes versos da letra: ‘E eu nem olhava pra trás’, ‘Nem de pro que eu ia indo’. Quanto à 

linguagem: 

a. o autor usa termos: (   ) formais, típicos da linguagem culta, padrão.   (   ) informais, típicos do cotidiano. 

b. forme mais palavras a partir da palavra trás: atrasar, 

....................................................................................................... 

 

2. Observe o uso dos verboschorava, entendia, sonhava.  

a. Eles dão ideia de algo:(   ) concluído, acabado.   (    ) inacabado, frequente no passado.    (   ) no futuro. 

b. Estão conjugados no tempo ......................................................................... do indicativo. 

 

D. Produção textual. 

Releia a letra da canção. Mudar muitas vezes não é uma escolha e, mesmo sendo, traz temores, dúvidas. 

Quando migra, a pessoa leva sonhos e planos, leva sua história e de sua família, ou nem leva nada, só a 

roupa do corpo. Podemos desprezar, discriminar alguém por ela ser de outro lugar? Inspirando-se no texto, 

escreva outro em prosa colocando sua opinião sobre o preconceito que há em relação a pessoas vindas de 

outro lugar (xenofobia é o nome que se dá a esse tipo de comportamento). Divida seu texto em três 

partes: uma introdução do assunto; sua opinião sobre ele; como solucionar o problema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Pesquisa: O que é o Coronavírus. 

OBJETIVO  

O objetivo dessa pesquisa é fazer com que aluno possa compreender o que é o vírus, seus sintomas, as 

suas formas de transmissão, a importância da prevenção e dos cuidados que se deve tomar com ele. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com o momento que estamos passando, faz-se necessário que tenhamos informações seguras 

em relação à doença Coronavírus, para que possamos saber como nos prevenir. Para a realização dessa 

pesquisa será indicado o link da página do Ministério da Saúde. 

 

ATIVIDADE 
Após acessar o link abaixo, faça a leitura da parte indicada( O que é Conavírus até  Como é feito o 
tratamento do Coronavírus), reflita e realize sua pesquisa conforme a orientação abaixo. Você também 
poderá usar o texto do seu caderno. 
A pesquisa poderá ser realizada no caderno ou em uma folha de papel almaço para entrega posterior. 
 

Acesse o link abaixo para ler o texto. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento 

O que precisa conter na sua pesquisa: 

1-O que é o coronavírus. 

2-Descrever como ocorre o período de incubação. 

3-Quais são os principais sintomas conhecidos até o momento. 

4-As formas de transmissão. 

5-As formas de prevenção. 

6-As medidas utilizadas no tratamento.  

 

GEOGRAFIA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento


 

 

 
     Para compreender os movimentos migratórios, internos, como o ser humano enquanto um agente 
geográfico vai construindo espaços.  
 
OBJETIVO 
 
Discutir a migração regional e a interna. 
 
Orientações para a realização da 1ª atividade de geografia. 

 Em seu caderno de geografia: 
 Coloque a data. 
 Copie a questão e responda a seguir. 
 Utilize caneta azul ou preta. 
 Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 
  boa atividade. 

 
ATIVIDADE 
 

1. Leia a letra de canção a seguir. 
 
  
 
No dia em que vim-me embora 
Caetano Veloso 
No dia em que eu vim-me embora 
Minha mãe chorava em ai 
Minha irmã chorava em ui 
E eu nem olhava pra trás 
No dia que eu vim-me embora 
Não teve nada de mais 
Mala de couro forrada com pano forte brim cáqui 
Minha vó já quase morta 
Minha mãe até a porta 
Minha irmã até a rua 
E até o porto meu pai 
O qual não disse palavra durante todo o caminho 
E quando eu me vi sozinho 
Vi que não entendia nada 
Nem de pro que eu ia indo 
Nem dos sonhos que eu sonhava 
Senti apenas que a mala de couro que eu carregava 
Embora estando forrada 
Fedia, cheirava mal 
Afora isto ia indo, atravessando, seguindo 
Nem chorando nem sorrindo 
Sozinho pra Capital 
Nem chorando nem sorrindo 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132&q=Caetano+Veloso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLQwzMlaxMrnnJhakpiXrxCWmpNfnA8AHmcghB4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisxLXb3LjoAhXzIbkGHWEID4IQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132


 

 

Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
Fonte: LyricFind 
Compositores: Emanuel Viana Teles Veloso Caetano / Gilberto Gil 
Letra de No dia em que vim-me embora © Warner Chappell Music, Inc 
  
 
 1A. Este movimento populacional que ocorre nessa letra é um movimento interno? É possível reconhecer 

isso na letra? Por quê?   

1B. Quais os motivos que levaram as pessoas a  migrar para os grandes centros, como São Paulo e Rio de 

Janeiro? 

1C. Como as pessoas receberam os migrantes regionais? Existe xenofobia com relação à algum grupo de 

migrantes? Justifique sua resposta. 

 

2.Em quais atividades econômicas os migrantes se inserem? Por quê? 

3.Numa crise sanitária como a que está ocorrendo agora? Qual a chance disso acontecer? 

4.Como vocês se sentiram com a leitura desta letra de música? 

 

 

HISTÓRIA 

 

Tema : “  O mundo do trabalho : trabalho e transformação” 

OBJETIVOS  

Ser capaz de fazer reflexões acerca do mundo do 

trabalho, correlacionando o contexto historico do tema em 

questão , com suas próprias experiências e vivência sobre o 

assunto. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

https://www.lyricfind.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens acima demonstram diferentes 

relações de trabalho, são elas que determinam a 

maneira como as sociedades de organizam ao longo do tempo. Por isso, a vida tal como hoje a 

conhecemos seria impensável sem a existência delas. 

 

ATIVIDADE 

1. Qual a importância do trabalho na sua vida ? 

 

2. É possível transformar a maneira como nossa sociedade produz mercadoria e satisfaz as suas 

necessidades? 

 

 

3. Na sua opinição, existem aspectos negativos na forma como as relações de trabalho estão 

organizadas em nossa sociedade?  

 

4. Quais diferenças básicas, do ponto de vista social, histórico e econômico que  você pode identificar 

entre as 3 figuras, considerando a percepção que você tem ao analisar as imagens? 

 

MATEMÁTICA 

 
Habilidade da BNCC 



 

 

EF07MA02 - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e 
decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, tabelas, proporção, cálculo mental e calculadora, no contexto 
de educação financeira, entre outros. 

Conceito-chave 
Acréscimos e descontos  
Recursos necessários 
Lápis, borracha, caderno e calculadora. 

 
 
OBJETIVO 
Analisar situações problema do cotidiano envolvendo acréscimos e descontos  
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
       Olá queridos alunos, vamos retomar alguns conceios trabalhados em sala de aula: 

 

Você deve relembrar que 25% deve ser associada a 25 de 100 partes. Deve se fazer a representação 
geométrica obtendo a fração equivalente de ¼; e preenchendo ficaríamos: 

50 50 50 50 

Assim conseguimos visualizar as parcelas de 25% 

Para uma segunda resolução pode ser revisada a multiplicação de frações 

25

100
. 200 = 50 

Que é o valor do desconto 

R$200-R$50= R$150 

Há ainda a idéia de que os R$200 podem ser multiplicados por 25, andar duas casas a esquerda ( divisão 
por 100) e depois fazer a conta de subtração) 

200 × 25 = 5000 como é por cento deve se dividir por 100, isto  

é andar duas casas a esquerda. ( por exemplo) 

 

Logo o valor é R$50. Fazendo o desconto se torna R$150. 

 

Para o exercício 2) O mais consensual seria achar o valor multiplicando as frações, mas há a possibilidade 
de se dizer que 5% é igual a vigésima parte do total.  

Para os exercícios a seguir você precisa visualizar a proporção: 

Se 100% é 3000 então 10% é 300 e logo 1% é 30. Pelo simples fato proporcional da divisão por 10. 

Para se ter 2% é necessário somar o valor de 1%+1% 

O 5% é necessário pegar a metade do valor de 10% ou 5 vezes a de 1% 



 

 

11% é necessário somar 10% + 1% 

9%é necessário subtrair 10% - 1% 

50% a metade de 100% 

25% a metade de 50% 

90% é 100% - 10% 

E 101% é 100% +1% 

Para o exercício 2 e 3 há a introdução de centavos de Reais com o mesmo raciocínio de construção. 

 

1) Um computador custa R$3000 à vista na loja. Existem diversas formas de pagamentos dentre as 
quais há o acréscimo de 2%, 5%, 9%, 11%, 25% ou ainda pagar 90% do valor. Outra opção é pegar o 
dinheiro do computador emprestado com um amigo e depois devolver com 1% de juros. Observe a 
tabela e explique os resultados 

 

 

2%  

5%  
11%  

9%  

50%  

25%  
90%  

101%  

 
2) Um computador custa R$3050 à vista na loja. Existem diversas formas de pagamentos dentre as 

quais há o acréscimo de 2%, 5%, 9%, 11%, 25% ou ainda pagar 90% do valor. Outra opção é pegar o 
dinheiro do computador emprestado com um amigo e depois devolver com 1% de juros. Observe a 
tabela e explique os resultados 

 

 

2%  
5%  

11%  

9%  

50%  

25%  

90%  

101%  

 

100% R$3000 

10% R$300 
1% R$30 

100% R$3050 
10% R$305 

1% R$30,5 



 

 

3) Um computador custa R$3000 à vista na loja. Existem diversas formas de pagamentos dentre as 
quais há o acréscimo de 2%, 5%, 9%, 11%, 25% ou ainda pagar 90% do valor. Outra opção é pegar o 
dinheiro do computador emprestado com um amigo e depois devolver com 1% de juros. Observe a 
tabela e explique os resultados 

 

 

2%  

5%  

11%  
9%  

50%  

25%  

90%  
 
 
 
 

ARTES 

Arte Urbana 
 

 
 

 

100% R$3005 

10% R$300,5 

1% R$30,05 



 

 

OBJETIVO 
 
Possibilitar aos alunos enxergarem com olhar diferente, onde a arte, não precisa necessariamente, 

estar em locais eruditos, e sim no vai e vem do seu cotidiano. 
 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A arte urbana  abrange todos  os exemplos de manifestações artísticas  tais como grafites, pinturas, 

intervenções e apresentações desenvolvidas no espaço urbano, que se diferem das atitudes de 
vandalismo. 

A preferência pelo espaço público para fazer a demonstração da arte urbana tem como objetivo 
causar impacto nos espectadores, além de transmitir uma mensagem  

revolucionária, que critica a sociedade com ironia. 
 Normalmente, esse tipo de  arte descreve o trabalho o trabalho de pessoas que desenvolvem um 

estilo de expressão artística  através do uso de diferentes técnicas alternativas como posteres , adesivos , 
moldes, murais, sprays e outros. Esse estilo de arte não costuma seguir um padrão estético pré-definido, 
pois cada artista possui um propósito individual que estimula a sua criatividade. 

Origem  da arte urbana: Primeiro a arte urbana surgiu na Grécia como uma forma de manifestação 
cultural e literária, onde se encontravam os “aedos”  (cantores). 

 homéricos que cantavam versos e músicas, tentando envolver o público com  sua  
melodia.   
Na idade média , ela surgiu com os trovadores, artistas nobres que recitavam versos e poesia nas 

festas das cidades e dos palácios para entreter a nobreza com as histórias cantaroladas. Posteriormente, a 
arte urbana surgiu em Nova Iorque, Estados Unidos, na década de 70 com uma características dinâmica e 
temporária. 

Dessa forma, surgiam os demais estilos de arte urbana, partindo da arte escrita, cantada  e musical, 
como o hip hop que apareceu em meados dos anos 60/70 na cidade de Nova Iorque e Berlim. Na época, a 
dança apareceu como uma manifestação política e social, abrindo espaço para outras movimentações 
artísticas como os desenhos de rua, as apresentações teatrais, além das “estátuas vivas”,exemplo de arte 
possível de se encontrar nas esquinas das grandes cidades até  os dias atuais. 

 

A arte urbana no Brasil :No Brasil, os primeiros sinais  de arte  urbana começaram a  surgir na década  
de 70 , mais precisamente na cidade de são paulo, com as obras  de grafite, que eram feitas  nas paredes. 

Essas pinturas surgiram em uma época  muito conturbada da história junto com as repressões e 
censuras causadas pela Ditadura Militar no Brasil. No início, não existia  preocupação estética com as 
letras,,bastava apenas que elas fossem legíveis a ponto de transmitir a mensagem de insatisfação do povo. 

 
Tipos de artes urbanas: 

 
Grafite: sem dúvidas, a manifestação mais popular da arte de rua é o grafite. São desenhos estilizados 
geralmente feitos com sprays nas paredes de edifícios, túneis, ruas. 
 
Apresentações :  As apresentações, também chamadas de Performances  são realizadas  individualmente 
ou em grupo.Elas são realizadas nas ruas e podem ser de caráter teatral, musical ou circense, a exemplo 
das malabaristas e palhaços, que ficam nos semáforos. 
 
Instalaçoes. É qualquer tipo de objeto ou material distinto usados 
  com o objetivo de provocar uma mudança no cenário já existente. 



 

 

 
Estencil   Bastante similar ao grafite, esse tipo de técnica usa o papel recortado como molde e o spray para 
fixar as ilustrações e desenhos. 
 
Cartazes      É um tipo de intervenção urbana  bastante comum, onde são fixados cartazes pela cidade. 
 
Autocolantes e Colagem:  Também chamada de “Sticker art “ (arte em adesivo), esse  tipo de arte utilizada 
a aplicação de adesivos. 
 
Poemas :  Qualquer tipo de manifestação literária  que surge  no ambiente urbano,seja nos bancos, 
paredes, posters, ônibus, etc . 
 
Estátuas Vivas: As estátuas  são um exemplo de arte urbana bastante  inusitada.Normalmente os artistas 
se apresentam pintadas e caracterizados .Bastante encontradas nas grandes cidades como forma de 
entretenimento turísticos, as estátuas vivas fazem um importante trabalho com o corpo. 
Durante muito tempo, a maioria das manifestações artísticas (grafites) de rua eram realizadas sem 
autorização prévia do responsável  pelo espaços , levando em consideração desde a utilização de muros 
residenciais e empresariais até a ocupação  de praças. Diante dessa situação,a arte ganhou fama de 
marginal, fazendo com que muitos artistas fossem indesejados e considerados criminosos, mesmo quando 
eles se expressam em lugares públicos. Por fim, ainda que carregada de preconceitos, o caráter conceitual 
e crítico da arte urbana é o que mais atrai os jovens para  essa cultura mantendo, inclusive, o seu 
crescimento. È o caráter estético do grafite tem atraído cada vez mais artistas ao movimento. de arte  
urbana. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE 
 
 
1-Cite alguns exemplos de manifestações artísticas que fazem parte da arte urbana: 
 
 
 



 

 

2-Por que o espaço público é preferido pelos artistas urbanos  ? 
 
 

3-Descreva o trabalho dos artistas que realizam  a arte urbana na Grécia e na Idade Média? 
 
 

4-Segundo o texto, como foi a origem da Arte Urbana na Grécia e na  Idade Média? 
 
 

5-Cite como foi o surgimento da Arte Urbana nas décadas de 60 e 70: 
 
 

6-Descreva como foi o surgimento da Arte Urbana em solo brasileiro? 
 
 

7- Dos diferentes tipos de Arte Urbana selecione no mínimo 3, das que você conhece e gosta.Escreva o 
nome e a definição de cada uma delas? 
 
 

8- Dos diferente tipos de Arte Urbana selecione, no mínimo 3, das que você não conhece e que gostaria de 
conhecer. Escreva o nome e a definição de cada uma delas: 
 

 

 

INGLÊS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A atividade proposta dá sequência ao trabalho que estava sendo desenvolvido em sala de aula 

como tema A Língua Inglesa no cotidiano. Os textos remetem a uma situação atualque permite a 

compreensão e interação do leitor. 

OBJETIVOS 

 Realizar leitura para ter uma ideia geral do texto, buscar informações específicas, compreender 

detalhes com autonomia relacionando a seus conhecimentos. 

Welcome to the beginning of our home studying. Be calm to do the activities, because WhatsApp group will 

connect us for more explain and doubts. Goodjob! 

(Bem-vindo a esse início de estudos domiciliares. Tenham tranquilidade para realizar as atividades, pois 

estaremos conectados pelo grupo para mais explicações e tirar dúvidas. Bom trabalho!) 

 



 

 

ATIVIDADE 

A. Readthetextbelow. (Leia o texto abaixo.) 

B.  

 

 

 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/em-meio-a-pandemia-de-coronavirus-americanos-estocam-armas-

e-municao.shtml l 

 

Acesso em 26 de março de 2020. 

B. Answer in Portuguese. (Responda em Português.) 

1. Qual o assunto do texto? 

 

   2.Onde acredita que ele foi publicado? Por quê? 

 

2. Há na imagem uma frase bem simples. Composta por três (3) palavras, um pronome, um verbo e 

um substantivo, Copie em inglês e depois tente traduzir para o português:  

 

................................................................................................................................................................. 

 

4. Observe as ilustrações no texto. Agora escreva o que significa: 

a. Guns .......................................................................... 

 b. Knives .................................................................. 

 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52038871 

 

C. Read the headline above (Leia a manchete acima.) 
 

D. Responda. 

1. Qual o foco da notícia?   

 a. (   ) A covid-19 e seus efeitos.       

 b.(  )  Idosos trancafiados em suas casas. 

c. (  )  Mensagem otimista onde os pessoas vão voltar a rua quando a pandemia passar.  

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52038871


 

 

 

2. Como você traduz a chamada da notícia? 

...................................................................................... 

3. Acima da manchete, há um subtítulo com palavras em inglês mas que são da mesma família do 

português, por isso são mais parecidas, consegue traduzir essa frase. 

......................................................................................................................................................... 

3. Esse texto pode ser encontrado em: 

a. (  ) um livro.  

b. (  ) uma revista.    

c. (  ) um jornal. 

 

 


