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TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

 
 
 

  Aos Educandos, 
  
O recesso acabou! Estamos enviando as atividades a 
serem realizadas na semana de 04 a 09/05 da EJA II – 
5ª SÉRIE. 
Logo , tudo isso vai passar e estaremos juntos 
novamente na escola em nossas atividades normais. 
Enquanto isso, FOCO e FORÇA! 
 
Estamos com saudades! 
 
ATÉ BREVE! 
 
 
 
 

 



   

DISCIPLINA: HISTÓRIA                   PROF: LEANDRO 

 

Conteúdo: História e Identidade. Biografia de Solano Trindade 

Tema gerador:  Cultura e Identidade 

Atividade/objetivos: 

 Conhecer o gênero Biografia como suporte do conhecimento histórico.  

Compreender o entrelaçamento entre memória e História. 

Discutir os processos formadores da identidade social e individual. 

Letramento e compreensão textual. 

Descrição da atividade: Leitura e interpretação textual tendo como base a 

biografia de Solano Trindade.  

Análise e interpretação de dados e conceitos históricos. 

 

1 - REFERÊNCIAS:  

 

http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-mem%C3%B3ria/hi

storia-e-memoria/2014/12/30/solano-trindade  

Acesso em 30/03/2020 

2 -   https://www.youtube.com/watch?v=ZkSEjmK5b8s  

acesso em 30/03/2020 

 

3 - https://www.youtube.com/watch?v=ZkSEjmK5b8s  

acesso em 30/03/2020 

 

 

 

 

 

http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/história-e-memória/historia-e-memoria/2014/12/30/solano-trindade
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/história-e-memória/historia-e-memoria/2014/12/30/solano-trindade
https://www.youtube.com/watch?v=ZkSEjmK5b8s
https://www.youtube.com/watch?v=ZkSEjmK5b8s


I. Leia o texto abaixo: 

 

Biografia de Solano Trindade 

(Recife, PE, 1908 – Rio de Janeiro, RJ, 1974) 

Francisco Solano Trindade nasceu em Recife, no bairro São José, filho do 

sapateiro Manuel Abílio, mestiço de negro com branca, e da quituteira Dona 

Emerenciana, descendente de negros e indígenas. No Recife, Solano estudou até 

o segundo grau e chegou a participar, por um ano, do curso de desenho do Liceu 

de Artes e Ofícios. Quando ainda era bastante jovem, nasceu o amor de Solano 

pela poesia e ele começou a compor seus primeiros poemas em meados da 

década de 20. No início da década seguinte, o poeta foi um dos organizadores e 

idealizadores do I Congresso Afro-Brasileiro, realizado em 1934 na cidade de 

Recife e liderado por Gilberto Freyre. Solano também participou em 1937 do 

segundo congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador. 

No início da década de 40, o poeta segue para Belo Horizonte e depois para o Rio 

Grande do Sul, onde funda um grupo de arte popular em Pelotas. Pouco tempo 

depois, volta ao Recife e finalmente segue para a cidade do Rio de Janeiro, onde 

fixa residência em 1942. Na então Capital Federal, Solano publicou o seu livro 

“Poemas de uma Vida Simples” em 1944. Devido a um dos poemas do livro, “Tem 

Gente com Fome”, o poeta foi preso, perseguido e o livro apreendido, embora 

houvesse, de fato, muita gente passando fome no Brasil. Ainda em 1944, Solano 

prestigiou o primeiro concerto da Orquestra Afro-Brasileira, do amigo e maestro 

Abigail Moura e fundou, com Haroldo Costa, o Teatro Folclórico Brasileiro. No ano 

seguinte, ao lado do amigo Abdias do Nascimento, constituíram o Comitê 

Democrátrico Afro-brasileiro, que se estabeleceu como o braço político do Teatro 

Experimental do Negro, liderado por Abdias. 

  

Solano foi o grande criador da poesia “assumidamente negra”, segundo muitos 

críticos. Os livros lançados por ele foram: “Poemas de uma Vida Simples”, 1944, 

“Seis Tempos de Poesia”, 1958 e “Cantares ao meu Povo”, 1961. Como ator, 

participou dos filmes “Agulha no Palheiro” (1955), “Mistérios da Ilha de Vênus” 

(1960) e “O Santo Milagroso” (1966). Trabalhou também como artista plástico, 

pintando quadros a óleo, sendo que um quadro do artista hoje faz parte do acervo 

do Museu Afro Brasil. 

O artista adoeceu no início da década de 70, sofrendo de pneumonia e 

arteriosclerose, foi internado em diversos hospitais, até vir a falecer no Rio de 

Janeiro, em 20 de fevereiro de 1974.  

 



ATIVIDADE  

Assista ao documentário Solano Trindade - O Vento Forte do Levante 

clicando abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkSEjmK5b8s  

 

 Copie e responda os exercícios abaixo em seu caderno: 

1.  Onde nasceu Solano Trindade? 

 

2.  Qual livro Solano publicou em 1944? 

 

3. Por que o poeta Solano foi preso e seu livro apreendido? 

 

4. Solano Trindade foi o criador de qual poesia? 

 

5. Solano foi preso por conta de um poema que escreveu. Você concorda que 

pessoas sejam presas por conta de suas ideias ou por publicarem poemas? 

Explique. 

Gabarito da aula anterior 

01. Resposta correta: D 

02. Resposta correta: B 

03.  Resposta correta: C 

04.  Resposta correta: C 

05.  Resposta correta: B 

06.  Resposta correta: C 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkSEjmK5b8s


DISCIPLINA : Inglês           PROFESSOR:  José Roberto Simão 
 
TEMA: Treinando números e expressões de saudações em inglês. 
 
OBJETIVOS: 
- Praticar a  leitura e escrita em inglês dos numeros de 1 a 20 
- Treinar as expressões de saudações e agradecimentos.  
 
 ATIVIDADE 1  
Leitura  e escrita dos números . 
 
Em sala de aula já tinhamos iniciado o estudo dos números em inglês 
.Abaixo trago mais  alguns números para irmos nos familiarizando . 
 
Após fazer a leitura copie em seu caderno . 
 
Números 1 a 20 em Inglês 
  
1 one  
2 two  
3 three  
4 four  
5 five  
6 six  
7 seven  
8 eight  
9 nine  
10 ten  
11 eleven  
12 twelve  
13 thirteen  
14 fourteen  
15 fifteen  
16 sixteen  
17 seventeen  
18 eighteen  
19 nineteen  
20 twenty  
  
 



Para ouvir a pronúncia digite no google: 
 
Learn English - numbers 0-20 - Speak English, Learn English, 
 
ATIVIDADE 2 - 
-Releia e pratique as saudações em ingles encaminhadas nas 
semanas anteriores. 
Tente pratica-las em casa com os familiares . 
Será muito legal compartilhar o que esta aprendendo !  
 
  
 
REFERÊNCIAS: Como são os números em Inglês 1 - 20? 
https://www.lexisrex.com/N%C3%BAmeros-em-Ingl%C3%AAs/1-20 
 
 
 
 
DISCIPLINA :  Arte          PROFESSOR:  José Roberto Simão 
 
TEMA: A importância da  MPB  
 
OBJETIVOS: 
-Treinar a leitura; 
- Interpretar o texto oralmente  
- Conhecer, compreender e refletir a respeito da MPB e seus artistas . 
 
ATIVIDADE 1-  
 
Leia a primeira parte do texto para essa semana .   
 
 
História da música · Por Camila Fernandes 
 
 
A MPB já passou por diversas transformações, deu origem a novos 
estilos e se apropriou de outros — há quem diga que hoje já estamos 
na terceira fase da Música Popular Brasileira, mas também tem quem 
ache melhor não classificar nada, só dizer que é MPB e pronto. 
 



 

 
 
Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil, grandes 
nomes da MPB  
 
 
O fato é que a MPB engloba uma extensa quantidade de artistas, 
desde Chico Buarque, Tom Jobim e Elis Regina, passando por Marisa 
Monte e os Tribalistas, até chegar aos nomes mais recentes, como 
Silva, Tiago Iorc e Anavitória.  
 
 
 
História da MPB 
A expressão “música popular” é usada por aqui há séculos, mas sem 
se referir a nenhum movimento ou grupo artístico específico. A história 
da MPB só começa de verdade na segunda metade da década de 60.  
O contexto era o seguinte: a bossa nova, com influências do samba e 
do jazz americano, fazia sucesso com sua proposta de criar músicas 
mais sofisticadas, falando do cotidiano e das belezas do Brasil. 
Grandes nomes como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Nara Leão já 



faziam sucesso com esse movimento.  
Ao mesmo tempo, havia um outro grupo que queria resgatar as 
origens da música brasileira, buscando inspiração no folclore e nos 
ritmos tradicionais vindos de diferentes regiões do país.  
Logo depois do começo da ditadura, em 1964, os dois movimentos se 
uniram como uma frente cultural contra o regime e adotaram a sigla 
MPM (Música Popular Moderna). A mudança de MPM para MPB teria 
sido, entre outras coisas, por influência do grupo MPB4, que surgiu 
mais ou menos na mesma época. 
 
 
Primeiras músicas da MPB 
 
O marco inicial da MPB foi a música Arrastão, escrita por Edu Lobo e 
Vinicius de Moraes e interpretada por Elis Regina. Além de inaugurar o 
que viria a ser conhecido como Música Popular Brasileira, a canção 
ainda foi o pontapé inicial da brilhante carreira de Elis.  
 
https://youtu.be/nxTUla_ehJ8 
 
 
 
No ano seguinte, a música Pedro Pedreiro, de Chico Buarque, 
também entrou para a lista da MPB, e a partir daí foram surgindo mais 
e mais sucessos. Em 1966, as músicas Disparada, interpretada por 
Jair Rodrigues, e A Banda, de Chico Buarque, foram consideradas o 
marco definitivo de ruptura da MPB com a segunda geração da Bossa 
Nova.  
Canções de protesto e a era dos festivais  
Por ter surgido como bandeira de luta, a Música Popular Brasileira 
nasceu com letras críticas, as chamadas canções de protesto — 
músicas que tentam chamar a atenção dos ouvintes para problemas 
políticos e sociais. Podemos citar como exemplo a clássica Pra Não 
Dizer Que Não Falei Das Flores, de Geraldo Vandré. 
Nesse mesmo contexto, estava acontecendo outro fenômeno que 
mudou a história do Brasil: a popularização da televisão. A música, 
que até então só era ouvida no rádio, ganhou espaço nas telinhas e 
surgiram os famosos festivais musicais, responsáveis por consagrar 
de vez a MPB. 
Apesar da censura do regime, muitos artistas conseguiram se 



apresentar nos festivais cantando músicas que eram verdadeiras 
canções de protesto contra a ditadura. Alguns, infelizmente, não 
conseguiram fugir da censura, como Chico Buarque e Gilberto Gil, que 
tiveram o áudio cortado ao apresentarem a música Cálice, no festival 
Phono 73. 
 
 
https://youtu.be/6tfKKM4lLhw 
 
  
 
  
 
Referências : MPB: conheça a história da Música Popular 
Brasileira 
 
 
ATIVIDADE 2 -  
 -Visite os endereços eletrônicos abaixo  digitando no google ; 
apreciando as músicas e os artistas daquele momento. 
 
https://youtu.be/nxTUla_ehJ8 
 
 
https://youtu.be/6tfKKM4lLhw 
 
 
Na proxima semana teremos o momento na MPB - Tropicália e Jovem 
Guarda . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA                    PROFª: PAULA 
 
Tema: problemas do cotidiano 
 
Objetivo: solucionar situações problemas do cotidiano utilizando multiplicação e 
divisão. 
 
 

Reflita sobre as situações a seguir e solucione em seu caderno: 

1) Uma torneira mal fechada pode desperdiçar 46 litros de água diariamente . 

Se em um dia são desperdiçados 46 litros de água ,quantos litros serão 

desperdiçados em 1 semana? 

2) Uma costureira fará capas para almofadas .Ela pode escolher entre 2 tipos 

de tecido(liso ou listrado) e 3 cores diferentes (amarelo-laranja ou 

vermelho)De quantas maneiras ela pode fazer as capas para almofada? 

3) Em um terreno será construído um estacionamento. Sabendo que nesse 

estacionamento caberão 10 fileiras de 12 carros em cada uma , quantos 

carros ao todo poderão ser guardados nesse estacionamento? 

4) Uma loja vende ,em uma promoção,3 camisetas a 35 reais .Quanto um 

cliente pagará por 9 camisetas nessa promoção? 

5) Um conjunto habitacional é formado por 12 prédios  de 6 andares cada um 

.Sabendo que há 4 apartamentos em cada andar responsa: 

a) Quantos apartamentos há nesse conjunto habitacional? 

b) Quantos reais são arrecadados mensalmente com a taxa de condomínio 

,sabendo que são cobrados 125 reais por apartamento? 

6) Um consumidor viu o anuncio de uma geladeira por 2400 reais . Se esse 

consumidor parcelar o valor da geladeira em 10 prestações iguais ,quanto 

ele pagará em cada prestação? 

7) Uma consumidora comprou um fogão por 480 reais .Vai pagá-lo em 4 

prestações mensais. Qual o valor de cada parcela? 

8) Uma fabrica de sucos produz diariamente o equivalente a 7200 latinhas de 

suco de laranja .Para embalar essa produção, são utilizadas caixas com 

capacidade para  8 latinhas .Responda  

a) Quantas caixas de latinhas de suco de laranja são embaladas diariamente? 

b) Em 30 dias de produção, quantas latinhas de suco de laranja serão 

produzidas? 

c) Faça uma estimativa de quanto seria essa produção em 1 ano. 

 

 



Em seu caderno resolva as operações  

 

a) 34 x6 = n) 70:9 = 

b) 22 x4 = o) 32:8 = 

c) 27x3 = p) 77:4 = 

d) 302x4 = q) 800:5 = 

e) 210x4 = r) 728:8 = 

f) 210x4 = s) 41:4 = 

g) 160x6 = t) 338:4 = 

h) 87x5 = u) 316:4 = 

i) 75x8 = v) 125:9 = 

j) 88x8 = x) 443:3 = 

k) 290x3 = y) 43:9 = 

l) 535x3 = x) 71:5 = 

m) 102x6 = z) 25:8 = 

 

 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS                    PROFª :TAÍS 

 

TEMA: Identidade  

 

CONTEÚDO: Ortografia, gramática, leitura e produção de texto 

, 

OBJETIVOS: Desenvolver a leitura, produção textual, estrutura textual, analisar regras 

ortográfica, despertar o interesse pela escrita. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Desenvolver a leitura do texto e responder as 

questões relacionas, se aparecem duvidas em relação a ortografia e 

gramática podem revisitar as atividades desenvolvidas em sala que ajudará. 

Na produção de texto releia mais de uma vez a sua produção , primeiro 

observando a pontuação , depois a ortografia e gramática. 

 

 



ATIVIDADE 1-  

 

Todos têm história 

 […] Quando eu nasci, da barriga da minha mãe, meu pai procurava um 

lugar bom para vivermos bem. 

 Eu era criança, meu pai pescava, caçava, buscava frutas para minha mãe 

poder comer durante meu crescimento. 

 Quando eu tinha dez anos, já pescava, caçava, buscava frutas para meu 

pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Até hoje cuido da minha família. Quando 

eu tinha dez anos, gostava de brincar com meus amigos, jogava bola, […], ia para 

a praia, […] flechava peixe, brincava de esconder, de guerreiro brigando com os 

adversários, me divertia quando tinha festa. 

 Hoje, nesta época, sou um jovem apaixonado, gosto de estudar, gosto das 

festas, gosto de me divertir com meus amigos, gosto de ouvir histórias que meu 

pai conta, presto atenção no que os velhos explicam […]. 

MEC – Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas. Trechos de Geografia 

indígena Brasília: Instituto socioambiental, 1996. 

 

Questões 

1) Quem é o personagem principal do texto? Como você descobriu? 

R. 

2) Quais informações sobre a vida desse personagem são relatadas no texto? 

R. 

3) É possível saber informações sobre a vida do personagem? Quais? 

R. 

4) O que há de semelhante e de diferente entre sua história e a do 

personagem do texto? 

R. 



5) Você já pensou na sua história? Que acontecimentos fazem parte da sua 

vida? 

R.  

ATIVIDADE 2- Ortografia 

 

1.Complete as palavras abaixo com x ou ch: 

a.o___igênio                i.sa___ofone 

b.au___iliadora          j.en___ergar 

c.e___plosão               k.pró___imo 

d.co___inha                l. ___uva 

e.lagarti___a              m. ___urrasco 

f.___ácara                  n. ___uveiro 

g.___apéu                  o. ___amado 

h.___upeta                p. ___ereta 

  

2.Complete as palavras abaixo com U ou L: 

a.caraco___         f.pinto___            k.mexe___ 

b.pu___ga           g.so___                 l.sofre___ 

c.cá___culo         h.girasso___          m.canto___ 

d.vara___            i.pince___             n.danço___ 

e.jorna___           j.ba___                  o.paste___ 

 

ATIVIDADE -3  Produção de Texto 

 Após leitura e interpretação do texto “Todos têm história”, registre a sua história. 

Não esqueça que; 



 Toda história tem começo, meio e fim. 

 Pontuação 

 Regras de ortografia e gramatical. 
 

 

           Referência https://acessaber.com.br/ 

https://www.gramatica.net.br/pontuacao/ 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/ortografia.htm 

 

 

CONTEÚDO:  Gênero literário “Fábulas”, interpretação de texto , produção 

textual, leitura e ortografia ... 

 

OBJETIVO:  

 REVISAR O CONTEÚDO TRABALHADO EM SALA DE AULA, 
compreender e reconhecer a função social do gênero fábula, análise 
linguística, desenvolver a leitura e escrita ... 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Revisitaremos o assunto já trabalhado e 

desenvolvido em sala de aula sobre o gênero literário ‘Fábula” e ortografia .Peço 

que desenvolvam mais de uma vez a leitura do texto . 

 

 

ATIVIDADE 1-   

 

Lembrete : As fábulas, presentes na vida cotidiana das crianças, são curtas 

narrações literárias. O seu principal objetivo é apresentar uma mensagem, isso 

com um caráter de moral da história puramente instrutivo. 

Em síntese, os personagens costumam ser animais ou objetos fictícios. As suas 

histórias são contadas para entreter e ensinar os pequenos, ao mesmo tempo que 

estimulam o seu desenvolvimento e a imaginação. 

https://acessaber.com.br/
https://www.gramatica.net.br/pontuacao/
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/ortografia.htm


A narrativa de “O leão e o ratinho” é atribuída a Esopo, no século VI a.C, e ensina 

não apenas os menores, mas também os jovens e adultos, de que indiferente ao 

tamanho, é preciso com que ajudemos todos, uns aos outros. 

A raposa e o tigre 

 

Um tigre agarrou uma raposa na floresta e decidiu matá-la no almoço. A 

raposa, muito esperta, disse ao tigre:  

- Se eu fosse você, não me comeria. Sou uma enviada do Imperador do 

Céu para ser o rei dos animais. Ele vai ficar muito desgostoso ao saber que você 

me matou por causa de uma simples refeição.  

O tigre exclamou:  

- Ah, é?!  

- Se duvida do que eu estou dizendo, vem atrás de mim, vamos passear na 

floresta. Vai notar que os animais ficarão aterrorizados ao me verem.  

O tigre aceitou a proposta.  

Os dois foram para a floresta, a raposa na frente, o tigre logo atrás. Em 

pânico, todos os animais fugiram. O tigre ficou espantado. Ele não percebeu que 

os animais fugiram dele, e não da raposa.  

Sérgio Capparelli e Márcia Schmaltz. “Fábulas chinesas”. Porto Alegre: 

L&PM, 2012. p. 39. 

 

Questão 1 – O texto lido é: 

(     ) um conto 

(     ) uma fábula 

(     ) uma notícia 

https://escolaeducacao.com.br/elementos-da-narrativa/


 

Questão 2 – A história “A raposa e o tigre” acontece porque: 

(     ) o tigre decidiu matar a raposa. 

(     ) a raposa conseguiu enganar o tigre. 

(     ) todos os animais da floresta fugiram da raposa. 

 

Questão 3 – Quem conta a história? 

(     ) o tigre 

(     ) a raposa 

(     ) o narrador 

Questão 4 – Na passagem “- Se eu fosse você, não me comeria.”, a raposa: 

(     ) busca dissuadir o tigre.  

(     ) emite uma ordem ao tigre. 

(     ) exprime um desejo ao tigre. 

 

Questão 5 – No trecho “Ele vai ficar muito desgostoso [...]”, o vocábulo “Ele” 

refere-se: 

(     ) ao tigre. 

(     ) ao Imperador do Céu. 

(     ) ao rei dos animais. 

 

Questão 6 – No período “Vai notar que os animais ficarão aterrorizados ao me 

verem.”, a expressão sublinhada expressa: 



(     ) um fato que acontecerá. 

(     ) um fato que possivelmente acontecerá. 

(     ) um fato que improvavelmente acontecerá. 

 

Questão 7 – Na parte “Em pânico, todos os animais fugiram.”, a expressão “Em 

pânico” foi usada no texto para indicar: 

(     ) o lugar em que todos os animais fugiram. 

(     ) o modo com que todos os animais fugiram.  

(     ) o tempo com que todos os animais fugiram. 

 

Questão 8 – Os travessões desempenham a função de: 

(     ) destacar as partes principais da história. 

(     ) separar as frases explicativas da história. 

(     ) introduzir as falas do personagens da história.  

 

Questão 9 – Na frase “[...] - Se duvida do que eu estou dizendo, vem atrás de mim 

[...]”, o verbo “vem” está na linguagem: 

(     ) culta 

(     ) informal  

(     ) regional 

 

Questão 10 – Podemos concluir que, para não ser devorada pelo tigre, a raposa 

usou de: 

(     ) sua astúcia. 



(     ) sua paciência. 

(     ) sua persistência. 

 

ATIVIDADE 2-  

 

Nas fábulas os personagens são animais e todas têm uma moral,ou seja, um 

ensinamento.Construa uma história que contenha as mesmas características da fábula. 

 

 

 

ATIVIDADE 3-  

 

Esopo 

 Não se sabe muito a respeito da vida desse escravo, até mesmo porque 

outros fabulistas receberam o seu nome e as histórias de suas vidas se 

misturaram. Dizem que as fábulas de um Esopo encantaram tanto o seu dono que 

este o libertou. Dizem que esse Esopo recebeu honrarias e foi recebido em 

palácios reais. 

 [...] 

 Os seus animais falam, cometem erros, são sábios ou tolos, maus ou bons, 

exatamente como os homens. A intenção de Esopo, em suas fábulas, é mostrar 

como nós, homens, podemos agir. 

 As fábulas, contadas e readaptadas por seus continuadores, como Fedro, 

La Fontaine e outros, tornaram-se parte de nossa linguagem diária. “Estão 

verdes”, dizemos quando alguém quer alcançar coisas impossíveis – o que é a 

expressão que a raposa usou quando não conseguiu as uvas... 

 Esopo nunca escreveu suas hitórias. Contava-as para o povo, que por sua 

vez se encarregou de repeti-las. 



 Mais de duzentos anos depois de sua morte é que as fábulas foram escritas 

e se reuniram às de vários Esopos. 

 Em outros países além da Grécia, em outras civilizações, em outras épocas 

sempre se inventaram fábulas que permaneceram anônimas. Quando dizemos no 

Brasil: “Macaco velho não mete a mão em cumbuca!”, estamos repetindo o 

ensinamento de sua fábula. 

 Assim, podemos dizer que em toda parte a fábula é um conto de 

modalidade popular, uma lição de inteligência, de justiça, de sagacidade, trazida 

até nós pelos nossos Esopos. 

ROSSI, VERA. www.contandohistoria.com  

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R:  

Quantos parágrafos há no texto? 

R:  

Qual era a profissão de Esopo? 

R:  

Como Esopo compartilhava suas histórias? 

R:  

Por que não sabemos muito sobre Esopo? 

R:  

2) Como eram os animais nas fabulas de Esopo? 

 

3) Porque nas fábulas os animais são humanizados? 

R:  



4)O que significa a expressão “Estão verdes”? De onde é esta citação? 

R:  

5)Quando as fábulas foram reunidas e escritas? 

R: 

 

ATIVIDADE 3-  

 

ATIVIDADE DE ORTOGRAFIA – CH  

 

1) JUNTE AS Sílabas ABAIXO E FORME PALAVRAS: 

PI CHA VE PA TO NHA CHE GA GOU MA DA  PO 

 

1 - ________________________________ 

02 - ________________________________ 

03 - ________________________________ 

04 - ________________________________ 

05 - ________________________________ 

06 - ________________________________ 

07 - ________________________________ 

08 - ________________________________ 

09 - ________________________________ 

10 - ________________________________ 

11 - ________________________________ 

12 - ________________________________ 

13 - ________________________________ 

14 - ________________________________ 

 



2) ORGANIZE AS SILABAS ABAIXO E DESCUBRA QUAL É A PALAVRA: 

A) VA-CHU: _______________________ 

B) LO-CHI-NE: ____________________ 

C) PÉU-CHA: ______________________ 

D) PE-TA-CHU: ____________________ 

E) CHI-MO-LA: ____________________ 

F) QUE-CHE: _____________________ 

G) LHO-CA-CHO: __________________ 

H) CHÃO-COL: ____________________ 

I) LA-CHO-TE-CO: _________________ 

J) CHOR-CA-RO: __________________ 

 

3) SEPARE AS SILABAS: 

 

A) FANTOCHE: ____________________ 

B) FICHA: ________________________ 

C) CHUVISCO: ____________________ 

D) CACHO: _______________________ 

E) MACHADO: ____________________ 

F) ACHA: _________________________ 

G) MACHUCADO: __________________ 

H) INCHADA: ______________________ 

I) CHÁCARA: _____________________ 

J) BOLACHA: _____________________ 



K) ACHADO: ______________________ 

L) FECHADO: _____________________ 

M) BORRACHA: ___________________ 

N) BICHINHO: _____________________ 

 

 

Referências Bibliográficas  

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/como/3985 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unio

este_port_pdp_rita_de_cassia_da_silva.pdf 

https://acessaber.com.br/ 

 

TEMA: Identidade 

 

CONTEÚDO:  Gênero literário “Conto”, produção textual, leitura, pronome  

pessoal ... 

 

OBJETIVO:  

 REVISAR O CONTEÚDO TRABALHADO EM SALA DE AULA, 
compreender e reconhecer a função social do gênero Conto, análise 
linguística, compreender a adequação dos pronomes... 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: O texto e tabelas apresentadas estão nas 

páginas 88,89 e 97 do livro de Português, os alunos que compareceram na última 

aula , ficaram com os livros e podem usá-los como apoio.  

As tabelas devem ser registradas no caderno juntamente com as questões e 

respostas , não sendo necessário a cópia do texto .Fazer a produção do texto em 

uma folha separada que será entregue para correção individual assim que 

retornarmos . 

 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/como/3985
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_rita_de_cassia_da_silva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_rita_de_cassia_da_silva.pdf
https://acessaber.com.br/


ATIVIDADE 1-   

 

 

O conto é uma narrativa breve, em que a ação é o elemento mais 

importante.Apresenta poucos personagens e tempo e espaço 

delimitado. 

 

 

O que você vai ler foi escrito por um dos maiores colunistas da 

atualidade .Atente para o tema que ele aborda .  



 



 

1) Após a leitura responda as questões. 
 

a) Conte, de maneira breve , os fatos narrados no conto (O que compreendeu da história ). 
 

b) Quem participa desse conto ? 
 

 

c) Em que lugar se passa o conto ? 
 

d) Aquele que conta a história é chamado de narrador. Há narrador nesse conto ?  
 

e) Comprove sua resposta com um trecho do texto . 
 

 

f) Qual é o momento de maior tensão da narrativa ? 
 

g) Como o conflito é resolvido nesse conto ? 
 

2) Releia o trecho. 
 

[...]Quando volto, cadê ele? 

Vou gritando seu nome, olhando a beirada das lagoas, a água, meu Deus, a água. 

 [...] 

 

O que o avô imaginou que poderia ter acontecido com o neto ? 

 

 

3)No início do conto, o que o avô queria ensinar ao neto ? 

 

 

4)Ao final do conto, o avô ensinou mais do que pretendi no início. O que o neto aprendeu com o 

avô na pescaria ? 

 

 

5)Por que o conto recebeu o título de herói  



2 -Atividade  

 Você vai produzir um conto . 

 

Etapas  

Planejamento 

 

Para escrever seu conto, lembre-se de : 

 

 Criar uma narrador ( Quem conta a história) 

 Apresentar os personagens e situá-los no espaço e no tempo. 

 Criar uma situação de tranquilidade e , em seguida, um acontecimento que vai 
mudar essas situação inicial . 

 Criar diálogos entre os personagens (Falas) 

 Criar um momento de tensão na história  

 Dar um título para o conto  
  

3- Atividade Gramática  

 

Pronomes Pessoais  

 

 

 

 

 

 



Observe o quadro : 

 

 

 

Pronomes de tratamento  

Esses pronomes , com exceção de você, são empregados no tratamento cerimonioso. 

Observe o quadro . 

 

 

 

Releia o Conto “Herói” 



 

a) Encontre no conte os pronomes pessoas e registre os . 
 

b) Identifique no primeiro parágrafo os pronomes pessoas substituem outras palavra. Quais são elas? 
 

EX: Ele = ao avô 

 

3)Escreva uma frase para cada pronome pessoal  

 

EU_____________________________________________ 

 

VOCÊ___________________________________________ 

 

ELE____________________________________________ 

 

ELA_____________________________________________ 

 

NÓS____________________________________________ 

 

VOCÊS__________________________________________ 

 

ELES____________________________________________ 

 

COMIGO_________________________________________ 

 

CONTIGO________________________________________ 

 

CONOSCO__________________________________________ 

 

3) Escreva uma frase para cada pronome de tratamento ( leia novamente a tabela antes de 
formar as frases para emprega-los corretamente ). 
 

VOCÊ______________________________________________ 

 

SENHOR____________________________________________ 

 

SENHORA______________________________________________ 

 

VOSSA SENHORIA _______________________________________ 

 



VOSSA EXCELÊNCIA_____________________________________ 

 

VOSSA ALTEZA__________________________________________ 

 

VOSSA MAGESTADA ________________________________________ 

 

VOSSA SANTIDADE__________________________________________ 

 

4) Complete a tabela com os pronomes corretos  
 

 

 
 

Referências Bibliográfica 

MOS, Azevedo. Caminhar e transformar:. 1ª Ed. São Paulo: Editora FTD, 201 

 



  

 DISCIPLINA:  GEOGRAFIA                        PROFª: PATRÍCIA 

 

Conteúdo:  água como recurso natural 

Atividade/objetivos: 

Identificar os usos dos recursos naturais do planeta, para reconhecer a sua 

importância; 

 Identificar a presença da água no cotidiano e reconhecer sua importância como 

recurso natural indispensável à vida no planeta.  

 

Descrição da atividade  

Os recursos naturais são elementos da natureza úteis ao ser humano para a sua 
sobrevivência, conforto e desenvolvimento de diversas atividades. Exemplos deles 
são os vegetais, os ventos, a água, a energia solar, o solo, as florestas, os 
minérios, dentre outros. Eles podem ser divididos em Recursos Naturais 
Renováveis e Não Renováveis. Ambos, no início da história do homem, eram 
manejados de forma equilibrada. Porém, com o surgimento de técnicas modernas, 
os seres humanos passaram a utilizá-los de forma exagerada e descuidada. Das 
atividades que podem ser realizadas estão a agricultura, o extrativismo mineral e 
vegetal, a caça, a pesca, etc. 

Quando esses recursos são usados em excesso, o país começa a operar “no 
vermelho”. 

Com o aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, 
consequentemente ocorre a falta de água, o desmatamento, a erosão do solo, a 
extinção da fauna e flora, dentre outros elementos. Nesse sentido, a missão dos 
países é evitar que esses problemas ocorram, além de preservá-los. 

 

A água é um recurso natural abundante essencial para a existência de vida na 
Terra. O planeta Terra é constituído por uma extensa massa de água, 
correspondendo ao que conhecemos como hidrosfera. 



 
 
Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe 
parte do nosso corpo, permitindo-nos pensar que falar de água é falar 
de sobrevivência. Essa substância é utilizada em atividades essenciais ao ser 
humano, como a produção agrícola, e também usada como solvente universal. 
A água era considerada um recurso inesgotável. Contudo, desde que foi 
considerada um símbolo de riqueza, por ter 
sido transformada em uma mercadoria, passou também a ser sinônimo de 
conflito. O mau uso, o desperdício, sua distribuição, bem como sua ocorrência são 
responsáveis por criar conflitos em diversas regiões do mundo. A preocupação 
com a disponibilidade de água é pauta frequente 
nas discussões ambientais e geopolíticas 
 
Com base em tudo que lemos até aqui, responda: 
 
Quais são os recursos naturais ? 
 
O que tem mais no planeta, água doce ou salgada? 
 
O que podemos fazer para economizar a água, um recurso natural tão 
importante ? 
 
Referencias: 

 

http://planeta-terra.info/recursos-naturais.html 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm 

https://novaescola.org.br/ 

http://planeta-terra.info/recursos-naturais.html
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm
https://novaescola.org.br/


   DISCIPLINA:CIÊNCIAS                  PROFª: PATRÍCIA                                                        

  

Tema gerador: SAÚDE 

Conteúdo:  diferenças entre vírus e bactérias 

Atividade/objetivos: 

Identificar algumas diferenças entre vírus e bactérias; 

Reconhecer formas de transmissão e alguns controles; 

 

Descrição da atividade  

Quais as principais diferenças entre vírus e bactéria? 

Ambos causam doenças, às vezes fatais, mas biologicamente são completamente 
diferentes. Enquanto bactérias são organismos vivos, vírus não passam de 
partículas infecciosas. Os dois são invisíveis a olho nu, se multiplicam 
rapidamente em um curto período de tempo e podem causar doenças. Mas essas 
são as poucas características que bactérias e vírus têm em comum 

Bactéria 

 
(imagem da internet) 
 
Bactérias são organismos compostos por uma única célula, que possui tudo que 
elas precisam para viver: genoma e estruturas celulares que produzem proteínas, 
abastecendo-as com energia. Esses organismos possuem um metabolismo 
próprio e se multiplicam ao se dividir. As bactérias nem sempre são prejudiciais: 
algumas são vitais para a saúde humana, como as que compõem a flora intestinal 
e auxiliam na digestão. 

Tuberculose, cólera, tétano e difteria são algumas das doenças causadas por 

bactérias. 

SENSÍVEL A ANTIBIÓTICOS?  Sim. 

 



Vírus  

 

(imagem da internet) 

Vírus, por outro lado, não são células, mas partículas infecciosas. Para muitos 

cientistas, os vírus nem são considerados seres vivos. Eles podem se multiplicar 

somente com ajuda externa. Ao infiltrar seu material genético em células de outros 

seres vivos, eles as reprogramam para que elas produzam vírus até arrebentar, 

liberando assim essas partículas infecciosas. 

Cada vírus possui uma célula hospedeira específica. Alguns atacam somente 

plantas, outros animais e humanos. Há também vírus que atacam apenas 

bactérias e fungos. 

Aids, hepatite, gripe, dengue, catapora e sarampo são algumas das doenças 

causadas por vírus. 

SENSÍVEL A ANTIBIÓTICOS?  Não. 
 
RESPONDA: 
 

1)  AS BACTÉRIAS SAO ORGANISMOS COMPOSDTOS  POR QUANTAS 
CÉLULAS ? 

2) TODAS AS BACTÉRIAS SÃO PREJUDICIAIS AO NOSSO CORPO? 
3) COMO TRATAMOS AS BACTÉRIAS ? 
4) O QUE SÃO OS VÍRUS ? 
5) QUAIS  OS CUIDADOS QUE DEVEMOS TER PARA NÃO CONTRAIR  UM 

VÍRUS ? 

 Referencias: 

https://novaescola.org.br 

https://www.terra.com.br/ 

                                    BONS ESTUDOS! 

https://novaescola.org.br/
https://www.terra.com.br/


 

 
 
 


