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PREZADO ALUNO, PREZADA ALUNA

Infelizmente, precisaremos continuar distantes da escola. A necessidade de
isolamento  continua.  Então,  seguiremos  com  as  nossas  atividades  semanais
enquanto for preciso.

LÍNGUA PORTUGUESA

Recado  do  coração.  Alunos  e  alunas,  muito  bom  revê-los  na  entrega  do  kit

alimentação.  Alguns  relataram  que  estão  gastando  dinheiro.  para  impressão  das

atividades  e  não  seria  intenção.  Neste  momento  onde  devemos  reduzir  os  gastos,

atividades deverão ser copiadas no caderno ,  e quanto as dúvidas anote e no retorno

retomaremos todo este conteúdo com muito cuidado , peço que fiquem tranquilos , mas

também que sejam dedicados com os estudos. Beijos 

Objetivo: Apresentar a narrativa;  Apresentar os gêneros textuais narrativos;  Mostrar

como esses gêneros fazem parte do dia-a-dia;   Aproximar o autor/leitor  através de

estratégias de leitura;  Promover a compreensão linguística e compreensão do tema;

NARRATIVA

 Entende-se como narrativa:

 [...] discurso capaz de evocar, através da sucessão de fatos, um mundo dado como
real  ou  imaginário,  situado  num  tempo  e  num  espaço  determinados.  Na  narrativa
distingue-se a narração (construção verbal ou visual que fala do mundo) da diegese
(mundo  narrado,  ou  seja,  ações,  personagens,  tempos).  Como  uma  imagem,  a
narrativa põe diante de nossos olhos, nos apresenta, um mundo (SODRÉ, 1988 p.75).

 De acordo com Cardoso na narrativa: Dependendo de como se dá o modo da narrativa,
os  textos  literários  são  classificáveis  em gêneros  distintos,  tais  como  a  epopéia,  o
romance e o drama. Esses tipos textuais apresentam uma estrutura particular, isto é, os
fatos  de  que  se  constitui  uma  narrativa  são  apresentados  numa  certa  organização
(seqüência),  localizam-se num espaço e numa época identificáveis  no  texto  e deles
participam os personagens (CARDOSO, 2001 p. 35).
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PRIMEIRO TEXTO: POEMA NARRATIVO

JOSÉ

E agora, José?

A festa acabou,

a luz apagou,

o povo sumiu,

a noite esfriou,

e agora, José?

você que é sem nome,

que zomba dos outros,

você que faz versos,

que ama, protesta?

e agora, José?

Está sem mulher,

está sem discurso,

está sem carinho,

já não pode beber,

já não pode fumar,

cuspir já não pode,

a noite esfriou,

o dia não veio,

o bonde não veio,

o riso não veio,

não veio a utopia

e tudo acabou

e tudo fugiu
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e tudo mofou,

e agora, José?

E agora, José?

Sua doce palavra,

seu instante de febre,

sua gula e jejum,

sua biblioteca,

sua lavra de ouro,

seu terno de vidro,

sua incoerência,

seu ódio

- e agora?

Com a chave na mão

quer abrir a porta, não existe porta;

quer morrer no mar,

mas o mar secou;

quer ir para Minas,

Minas não há mais.

José, e agora?

Se você gritasse,

se você gemesse,

se você tocasse

a valsa vienense,

se você dormisse,

se você cansasse,

se você morresse…

Mas você não morre,



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 6º. ANO – SEMANA DE 27/04 A 30/04

você é duro, José!

Sozinho no escuro

qual bicho-do-mato,

sem teogonia,

sem parede nua

para se encostar,

sem cavalo preto

que fuja a galope,

você marcha, José!

José, pra onde?

(Carlos Drummond de Andrade)

Fonte: José de Nicola/Ulisses Infante. Português – Palavras e Ideias. 7ª série. 1991.

Editora Scipione. P. 42 e 43.

ATIVIDADE 1 – Responda no caderno: 

a) Você acha que José é uma pessoa específica?

b) Quem é ele?

c) Quem o José do poema representa?

d) Como você o descreveria?

e) Qual é o tema do poema?

f) Qual parte do poema chamou mais a atenção?

g) Dê sua opinião a respeito do nome “José” escolhido pelo autor.
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SEGUNDO TEXTO: CRÔNICA

“TELEVISÃO PARA DOIS”

              Ao chegar ele via uma luz que se coava por baixo da porta para o corredor às 
escuras. Era enfiar a chave na fechadura e a luz se apagava. Na sala, punha a mão na 
televisão, só para se certificar: quente, como desconfiava. Às vezes ainda pressentia 
movimento na cozinha:

- Etelvina, é você?

A preta aparecia, esfregando os olhos:

- Ouvi o senhor chegar... Quer um cafezinho?

Um dia ele abriu o jogo:

- Se você quiser ver televisão quando eu não estou em casa, pode ver à vontade.

- Não precisa não, doutor. Não gosto de televisão.

- E eu muito menos.

Solteirão, morando sozinho, pouco parava em casa. A pobre da cozinheira metida lá no 
seu quarto o dia inteiro, sozinha também, sem ter muito que fazer...

Mas a verdade é que ele curtia o seu futebolzinho aos domingos, o noticiário

todas as noites e mesmo um ou outro capítulo da novela, “só para fazer sono”, como 
costumava dizer:

- Tenho horror de televisão.

Um dia Etelvina acabou concordando:

- Já que o senhor não se incomoda...

Não sabia que ia se arrepender tão cedo: ao chegar da rua, a luz azulada sob a porta já 
não se apagava quando introduzia a chave na fechadura. A princípio ela ainda se erguia 
da ponta do sofá onde ousava se sentar muito erecta:

- Quer que eu desligue, doutor?

Com o tempo, ela foi deixando de se incomodar quando o patrão entrava, mal percebia a
sua chegada. E ele ia se refugiar no quarto, a que se reduzira seu espaço útil dentro de
casa. Se precisava vir até a sala para apanhar um livro, mal ousava acender a luz:

Com licença...
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Nem ao menos tinha mais liberdade de circular pelo apartamento em trajes menores,
que era o que lhe restava de comodidade, na solidão em que vivia: a cozinheira lá na
sala a noite toda, olhos pregados na televisão. Pouco a pouco ela se punha cada vez
mais à vontade, já derreada no sofá, e se dando mesmo ao direito de só servir o jantar
depois da novela das oito. Às vezes ele vinha para casa mais cedo, especialmente para
ver determinado programa que lhe haviam recomendado, ficava sem jeito de estar ali
olhando  ao  lado  dela,  sentados  os  dois  como  amiguinhos.  Muito  menos  ousaria
perturbá-la, mudando o canal, se o que lhe interessava estivesse sendo mostrado em
outra estação.

A solução do problema lhe surgiu um dia, quando alguém, muito espantado que ele não
tivesse televisão em cores, sugeriu-lhe que comprasse uma.

- Etelvina, pode levar essa televisão lá para o seu quarto, que hoje vai chegar outra para
mim.

- Não precisava, doutor – disse ela, mostrando os dentes, toda feliz.

Ele passou a ver tranquilamente o que quisesse na sua sala, em cores e, o que era
melhor, de cuecas – quando não inteiramente nu, se bem o desejasse.

Até que uma noite teve a surpresa de ver luz por debaixo da porta, ao chegar. Nem bem
entrara e já não havia ninguém na sala, como antes – a televisão ainda quente. Foi à
cozinha a pretexto de beber um copo d´água, esticou um olho lá para o quarto na área: a
luz azulada, a preta entretida com a televisão certamente recém ligada.

- Não pensa que me engana, minha velha – resmungou ele.

Aquilo se repetiu algumas vezes, antes que ele resolvesse acabar com o abuso: afinal,
ela já tinha a dela, que diabo. Entrou uma noite de supetão e flagrou a cozinheira às
gargalhadas com um programa humorístico.

-Qual é, Etelvina? A sua quebrou?

Ela não teve jeito senão confessar, com um sorriso encabulado:

- Colorido é tão mais bonito...

Desde então a dúvida se instalou no seu espírito: não sabe se despede a empregada, se
lhe confia o novo aparelho e traz de volta para a sala o antigo, se deixa que ela assista a
seu lado aos programas em cores.

O que significa praticamente casar-se com ela, pois, segundo a mais nova concepção de
casamento, a verdadeira felicidade conjugal consiste em ver televisão a dois.

FONTE: Fernando Sabino. In. Para gostar de ler, vol 13. São Paulo. Ática, 1994.

Sugestão: Poderá ser feita uma leitura teatralizada: alunos representando o narrador e 
os personagens, para que percebam as vozes do discurso. 
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ATIVIDADE 2 -  Copie o texto e pinte de vermelho as falas do Narrador e
de verde as falas dos personagens.

TERCEIRO TEXTO: MÚSICA “EDUARDO E MÔNICA”

Quem um dia irá dizer

Que existe razão

Nas coisas feitas pelo coração?

E quem irá dizer

Que não existe razão?

Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar:

Ficou deitado e viu que horas eram

Enquanto Mônica tomava um conhaque,

No outro canto da cidade,

Como eles disseram

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer

Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: -Tem uma festa legal, e a gente quer 
se divertir.

Festa estranha, com gente esquisita: - Eu não estou legal. Não aguento mais birita.

E a Mônica riu, e quis saber um pouco mais

Sobre o boyzinho que tentava impressionar

E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa: - É quase duas, eu vou me ferrar.

Eduardo e Mônica trocaram telefone

Depois telefonaram e decidiram se encontrar.

O Eduardo sugeriu uma lanchonete

Mas a Mônica queria ver o filme do Godard.

Se encontraram então no parque da cidade:
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A Mônica de moto e o Eduardo de camelo.

O Eduardo achou estranho, e melhor não comentar

Mas a menina tinha tinta no cabelo.

Eduardo e Mônica eram nada parecidos

Ela era de Leão e ele tinha dezesseis.

Ela fazia Medicina e falava alemão

E ele ainda nas aulinhas de inglês.

Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus,

De Van Gogh e dos Mutantes,

De Caetano e de Rimbaud

E o Eduardo gostava de novela

E jogava futebol de botão com seu avô

Ela falava coisas sobre o Planalto Central,

Também magia e meditação.

E o Eduardo ainda estava

No esquema “escola

-cinema

-clube

-televisão”.

E, mesmo com tudo diferente,

Veio mesmo, de repente,

Uma vontade de se ver

E os dois se encontravam todo dia

E a vontade crescia,

Como tinha de ser.

Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia,

Teatro, artesanato, e foram viajar.
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A Mônica explicava pro Eduardo

Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar.

Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer

E decidiu trabalhar;

E ela se formou no mesmo mês

Que ele passou no vestibular.

E os dois comemoraram juntos

E também brigaram juntos, muitas vezes depois.

E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa,

Que nem feijão com arroz.

Construíram uma casa há uns dois anos atrás,

Mais ou menos quando os gêmeos vieram

Batalharam grana, seguraram legal

A barra mais pesada que tiveram.

Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília

E a nossa amizade dá saudade no verão.

Só que nessas férias, não vão viajar

Porque o filhinho do Eduardo

Tá de recuperação.

E quem um dia irá dizer

Que existe razão

Nas coisas feitas pelo coração?

E quem irá dizer

Que não existe razão?

Renato Russo. In Legião Urbana, Dois. EMI-ODEON, 1996. FONTE: FRASCOLLA, Ana. Lendo e 
interferindo:. São Paulo. Moderna,  1999. p. 52, 53 e 54.

ATIVIDADE 3 – Responda no caderno:  



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 6º. ANO – SEMANA DE 27/04 A 30/04

a) Quem são as pessoas que “vivem” essa história?

b) Compare as características, gostos e hábitos de cada pessoa do texto.

c) Qual o tema principal da canção?

d) Grife no texto as expressões informais.

e) Para você “existe razão nas coisas feitas pelo coração”? Comente.

MATEMÁTICA

ATIVIDADE 4 - Acesse e resolva as atividades do endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedkY9AjRU3WJ4kx1xTqcqR9hE1k0jueYYMsGV5gPt
eRil6rA/viewform

CIÊNCIAS

ATIVIDADE 5 – Após ler o texto acima com atenção, responda no caderno as 
perguntas abaixo. Você pode usar os conhecimentos que você já possui, ou 
realizando pesquisa em livros, internet, conversando com pessoas e outros. 

a) Por quê a água é considerada um elemento de primeira necessidade?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedkY9AjRU3WJ4kx1xTqcqR9hE1k0jueYYMsGV5gPteRil6rA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedkY9AjRU3WJ4kx1xTqcqR9hE1k0jueYYMsGV5gPteRil6rA/viewform
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b) Cite três ações de higiente que você realiza em casa utilizando a água. 

c) Que veículos são utilizados na água como meios de transporte?

HISTÓRIA

Objetivo: Analisar e compreender como ocorreu a ocupação dos primeiros povos do 
território chamado Brasil.

Pré-História brasileira

Dentro  dos  estudos  arqueológicos  desenvolvidos  na  América,  o Brasil concede  uma

significativa  contribuição proveniente  de seus diversos sítios  arqueológicos.  Entre os

estados  que  apresentam  antigos  vestígios  da  presença  humana  podemos  destacar

primeiramente os estados do Piauí, Minas Gerais e as regiões litorâneas do Centro-sul

do país.

Em São Raimundo Nonato (PI), um grupo de arqueólogos liderados por Niède Guidon

notificou a presença de facas,  machados e fogueiras com cerca de 48 mil  anos de

existência. Entre as principais conclusões desses estudos, destaca-se a presença de

comunidades  coletivas  que  caçavam  e  utilizavam  o  fogo  para  protegerem-se  e

alimentarem-se.

Na região de Lagoa Santa (MG) é o local onde está registrado uma das mais notórias

descobertas  da arqueologia  nacional.  Foi  ali  que se  achou o mais  antigo  fóssil  das

Américas. Trata-se do crânio feminino que existiu há cerca de 11.500 anos. Pesquisas

desenvolvidas  a  partir  desse  fóssil  (apelidado  de  Luzia)  abriram portas  para  novas

teorias  sobre  o processo de ocupação do continente.  Os traços negróides de Luzia

levantam a suspeita de uma onda migratória da Oceania, responsável pela ocupação do

nosso continente.

Próxima das regiões de rio e no litoral do Brasil existe outro conjunto de vestígios pré-

históricos.  Nestes  lugares,  montes  de  conchas  e  esqueletos  de  peixe  conferem  a

existência  de  comunidades  inteiras  que  sobreviviam da  pesca.  Também conhecidos

como povos  sambaquis,  essas  populações  foram usualmente  detectadas  no  Rio  de

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pais-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/minas-gerais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/piaui.htm
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Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. No ano de 2001, o mais antigo

sambaqui brasileiro foi encontrado em Vale do Ribeira (SP).

Nas  regiões  do  interior  do  Brasil  também  são  encontrados  riquíssimos  sítios

arqueológicos.  Os  chamados  “cemitérios  dos  índios”  são,  na  verdade,  vestígios  de

antigas  civilizações  do  território  brasileiro.  Ali  encontramos  grandes  aldeias  que

realizavam sofisticados rituais funerários. Datados com cerca de mil anos, esses povos

possuíam uma cultura bastante diferente da dos sambaquis.

Ainda  na  região  amazônica,  temos  relato  sobre  um  outro  conjunto  de  povos  pré-

históricos. Designados como integrantes da civilização marajoara, esses povos deixaram

interessantes vestígios materiais. Dotados de uma arte ceramista ricamente detalhada,

os marajoaras faz parte dos mais complexos grupos humanos que viveram em terras

brasileiras.

Com  o  passar  dos  anos,  as  civilizações  ameríndias  foram  desenvolvendo-se  em

território nacional. Espalhados em diferentes tribos, os índios brasileiros integraram uma

parte mais recente da História das populações nativas do Brasil. A partir do século XV, a

chegada dos europeus transformou radicalmente a situação dos índios. A intolerância

religiosa e cultural, a violência e as epidemias foram responsáveis pela dizimação dos

povos indígenas no país.

Sambaquis, vestígios dos povos pré-históricos do litoral brasileiro.



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 6º. ANO – SEMANA DE 27/04 A 30/04

ATIVIDADE 6 - Após ler o texto acima, elabore um resumo entre 10 e 20

linhas sobre o que você entendeu sobre o tema apresentado.

GEOGRAFIA

Assistir ao vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=n4hdCkfdmwg

ATIVIDADE 7- Com base nas informações do vídeo fazer uma lista com

o  nome  dos  estados  que  compõem  cada  região  brasileira;  anotar

também as outras características de cada região que são informadas.

As respostas devem ser mantidas no caderno para serem corrigidas no retorno

ARTE

Objetivos

 Conhecer e interagir com obras artísticas e do patrimônio cultural em instituições
culturais (por meio físico ou virtual).

Iniciada em fevereiro e vista  por mais de 1,5 milhão de pessoas, a exposição     “Egito  
Antigo: Do Cotidiano à Eternidade”, no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo,
prometia atrair outro milhão de pessoas até maio, mas a pandemia do novo coronavírus
obrigou o museu a alterar seus planos.

Assim  como outros  museus,  o  CCBB fechou  temporariamente  as  portas  em 14  de
março, de modo a contribuir com a quarentena e evitar a aglomeração de pessoas.

https://www.youtube.com/watch?v=n4hdCkfdmwg
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
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Agora, para permitir que o público continue a ter acesso à exposição, o CCBB São Paulo
disponibilizou uma série de conteúdos online gratuitos, de modo a levar parte da mostra
para dentro de casa.

  https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/ccbb-disponibiliza-online-conteudos-de-exposicao-sobre-
egito-antigo/

ATIVIDADE 8 - Descrição da atividade

        - Faça a visita virtual à exposição acessando o link abaixo

                   www.ccbbvirtual.com.br  

        -  Após visita virtual à exposição Egito no CCBB, escolha 2 obras/peças que mais 
tenha gostado e desenhe e/ou escreva o que te chamou mais atenção, no caderno de 
Artes. Coloque a data na folha.

Chegamos ao fim da terceira semana! Verifique se todas as atividades já estão feitas
no seu caderno.  Bom fim de semana, e  continue sem sair  de casa e tomando todos os
cuidados de higiene para se proteger do coronavírus. 

Até a semana que vem!

https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/ccbb-disponibiliza-online-conteudos-de-exposicao-sobre-egito-antigo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/ccbb-disponibiliza-online-conteudos-de-exposicao-sobre-egito-antigo/
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