
Queridos alunos da EJA, olá! 

Estaremos juntos em mais uma semana de atividades on-line.  Preparamos tudo com muito 

carinho e esperamos que nossas todos estejam aproveitando ao máximo este momento de 

desenvolvimento e aprendizagem no âmbito familiar.  

Lembramos que estamos trabalhando, mesmo que de longe, então, qualquer dúvida pode ser 

esclarecida por meio de nosso canal oficial (WhatsApp/4066-5534) 

Todas as atividades são pensadas para que você consiga resolver com o máximo de autonomia 

e sem a necessidade de impressão. Utilize recursos disponíveis na sua casa e se algo não 

estiver ao alcance, não tem problema, depois retomaremos em sala de aula. Leia tudo com 

muita atenção e anote toda e qualquer dúvida. 

MODALIDADE / NÍVEL DE ENSINO: Educação de Jovens e Adultos. 5ª E 6ª SÉRIE 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar a finalidade do gênero textual biografia e autobiografia; 

 Reconhecer as características do gênero textual biografia e autobiografia; 

 Elaborar um texto autobiográfico a partir dos fatos resgatados; 

 Ampliar o conhecimento linguístico; 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 O gênero textual biografia e autobiografia faz parte do nosso cotidiano e dos conteúdos da 

EJA;  

 

ATIVIDADE(S): 

 Leitura; 

 Interpretação do gênero textual biografia; 

 Produção textual de autobiografia com roteiro. 

 

 

ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA 

Leia o poema abaixo para responder as questões a seguir (utilize o seu caderno para copiar o 

poema e as questões). 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA CANDIDO PORTINARI 



RETRATO 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
Assim calmo, assim triste, assim magro, 
Nem estes olhos tão vazios, 
Nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
Tão paradas e frias e mortas; 
Eu não tinha este coração 
Que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
Tão simples, tão certa, tão fácil: 
— Em que espelho ficou perdido 
A minha face? 
 

Cecília Meireles: poesia, por Darcy Damasceno. 
Rio de Janeiro: Agir, 1974. p. 19-20. 

 

 
1. Quem escreveu esta poesia? 

2. Sobre quem ela está falando? 

3. O que ela quer dizer quando fala que não tinha este rosto de hoje? 

4. O que ela está nos contando? 

5. Você já observou alguma mudança em você? Qual? 

 

6. O tema do texto é 

a)  A consciência súbita sobre o envelhecimento. 

b)  A decepção por encontrar-se já fragilizada. 

c)  A recordação de uma época de juventude. 

d)  A revolta diante do espelho. 

 

7. No trecho da 2ª estrofe “eu não tinha este coração / que nem se mostra.”, podemos entender 

que: 

a) seu coração está doente. 

b) era uma pessoa tímida. 

c) com o tempo, seu coração se fechou. 

d) não gosta de fazer amigos. 

 



 
 

8. Por que o amigo de Calvin disse: “Mas você só tem 6 anos.”, quando ele revelou que ia 

escrever sua autobiografia? 

 

 

Leia os dois textos abaixo: 

 

Texto 1:  

TRAÇOS AUTOBIOGRÁFICOS 

Sou Clarice Lispector. Nasci na Ucrânia, numa aldeia que não existe no mapa, Tchetchelnik, 

e vim com dois meses para o Brasil, para o Recife. Minha primeira língua foi o português. Muitas 

pessoas pensam que eu falo com sotaque por ser russa de nascimento. Mas é que eu tenho a 

língua presa. Há possibilidade de cortar, mas meu médico falou que dói muito. Tem uma palavra 

que eu não posso falar, senão todo mundo cai pra trás: aurora. 

Antes de aprender a ler e a escrever, eu já fabulava. Inventei junto com uma amiga minha, 

muito passiva, uma história que nunca terminava, porque quando eu dizia: "Então todos estavam 

mortos", ela replicava: "Não tão mortos assim". Então eu continuava a história. 

Eu trabalho do modo mais esquisito do mundo: sentada numa poltrona, com a máquina no 

colo. Por causa de meus filhos. Quando eles eram pequenos, eu não queria que tivessem uma 

mãe fechada num quarto a que não pudessem ter acesso. Então eu sentava no sofá, com a 

máquina no colo e escrevia. 

Meus romances, meus contos me vêm em pedaços, anotações sobre as personagens, 

tema, cenário, que depois vou juntando, mas que nasceram de uma realidade interior vivida ou 

imaginada, sempre muito pessoal. 

Quando eu era criança, durante muito tempo pensei que os livros nascessem como as 

árvores, como os pássaros. Quando descobri que existiam autores, pensei: também quero fazer 

um livro. 

 

    Esse texto foi criado a partir de uma colagem de depoimentos e 

crônicas da autora. Para gostar de ler, vol. 9, Contos. São Paulo: Ática. 



 

Texto 2: 

MINHA AUTOBIOGRAFIA 

Meu nome é Ana Júlia Barboza Oliveira dos Santos, tenho 11 anos e nasci no dia 

01/06/2000, na cidade de Pesqueira - PE. Sou filha de Ana Maria Barboza Oliveira dos Santos e 

Edvaldo Pedro dos Santos. Tenho 3 irmãos: João Paulo, Ana Lívia e Ana Laura. Aos 2 anos, por 

conta do trabalho do meu pai, me mudei com minha família para Poços de Caldas - MG. Fiquei 

por lá até os 3 anos. Em seguida, mudei-me para Recife – PE, onde estou atualmente. 

Com 3 anos entrei no Colégio Souza Veras, onde estudei até os 10 anos. Lá fiz alguns 

amigos.  Durante os anos de 2003 e 2010, fiz natação, ganhando alguns torneios (e medalhas) e 

me destacando em alguns nados. 

No ano de 2010, fiz um preparatório para entrar no Colégio de Aplicação e fiquei muito feliz 

quando o resultado saiu e nele tinha o meu nome como uma das selecionadas. No começo achei 

difícil, pois não conhecia quase ninguém, mas com o tempo fui me habituando e conhecendo 

pessoas que, com a convivência, se tornaram meus amigos. 

 Não sei muito bem a carreira que quero seguir. Só desejo que seja feliz no que eu fizer e que 

goste do meu trabalho. É claro que meus amigos também estão nos meus planos para futuro. 

 Gosto de ler, de escrever e de falar no MSN com meus amigos e com a minha família que ficou 

em Pesqueira, lugar que sempre visito nas férias e também uma vez por mês. E, modéstia a 

parte, sou muito engraçada e poderia ser comediante e ganhar “rios de dinheiro”. 

Tudo isso que vivi até agora me ajudou a ser do jeito que eu sou, às vezes engraçada, alegre, 

animada, realista, mas acima de tudo otimista. 

 

Os textos que você acabou de ler é uma autobiografia, ou seja, é um relato da vida de uma 

pessoa, escrita por ela própria. Na autobiografia, o autor fala em primeira pessoa. 

 

Dicas para elaborar uma autobiografia: 

 

1º - Uma boa fonte de inspiração para escrever uma autobiografia é olhar álbuns de família. 

Observe com atenção suas primeiras fotografias e veja as mudanças que foram acontecendo em 

você. Observe alguns traços que não se modificaram durante esses anos. Anote o que você 

constatou. 

 

2º - Selecione alguns dados importantes os diferentes: 

- local e data de nascimento 

- apelido 

- descrição da casa e da rua 

- lugar preferido 

- preferências (música, TV, esporte) 

- amigos 

- escola 

- sonhos 

- medos 

- momentos de alegria ou de tristeza 

- coisas de que gosta 

- coisas de que não gosta 

 

Escrita do texto: 

 

Depois de pensar, escreva em seu caderno a sua autobiografia. 

 



Roteiro de revisão: 

 

 O texto apresenta sequência entre as partes? 

 Constrói frases claras e completas? 

 Escreve sem repetir desnecessariamente as palavras? 

 Faz parágrafos? 

 Escreve corretamente as palavras? 

 Emprega corretamente os sinais de pontuação? 

 Usa a letra maiúscula, quando necessário? 

 

Observação: 

 

A produção de texto deverá ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30. 

 

ATIVIDADES REFERENTES À MATEMÁTICA DA EJA II 5ª/6ª SÉRIE 

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 
Objetivo: Relembrar o significado de centena, dezena e unidades e identificar algumas de suas 

funções, bem como agrupar, compor e decompor números com dois ou mais algarismos. 

 Contextualização: À partir das atividades feitas em sala, relembrar as classes de unidades e 
organizá-las. 

 
RELEMBRANDO: 
 
Os números naturais podem ser compostos e decompostos, ou seja, podem ser representados de 

várias maneiras. 
Número na forma composta: 5.854 
Número na forma decomposta: 5.000+800+50+4 
Observe que as duas formas não alteram os valores 
 
Veja o exemplo abaixo: 
 

423 
                                          3 unidades                                              

                                         2 dezenas 

                                          4 centenas 

 

CENTENA 

DE MILHAR 

DEZENA DE 

MILHAR 

UNIDADE 

DE MILHAR 

CENTENA DEZENA UNIDADE 

CM DM UM C D U 

   

4 2 3 
O Número 423 composto: Observe que cada algarismo ocupa uma ordem e cada ordem tem um nome específico. 



 ATIVIDADE 1 
Faça a decomposição dos números conforme o modelo e escreva por extenso: 

UM C D U 4 CENTENAS 

 4 6 2 6 DEZENAS 

 2 UNIDADES 

QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS 

 

UM C D U  

 5 2 6  

  

 

  

UM C D U  

2 0 1 5  

  

 

 

UM C D U  

 7 8 4  

  

 

 

UM C D U  

 6 0 5  

  

 

 

UM C D U  

2 3 3 2  

  



 

 

UM C D U  

7 8 4 0  

  

 

 

UM C D U  

 8 0 9  

  

 

ATIVIDADE 2 
 
Observe as imagens e depois registre no quadro o valor de lugar à quantidade de palitos. Cada grupo é 
formado por 10 palitos. 
 

 
 

 
 
Quantos grupos de palitos?______________________________ 
Quantos palitos soltos?__________________________________ 
Quantos no total? ______________________________________ 

 
 
 

  
 
 

 
 
Quantos grupos de palitos?______________________________ 
Quantos palitos soltos?__________________________________ 
Quantos no total? ______________________________________ 
 
 

 
 
 

D U 

 

 

 

D U 

 

 

 

D U 

 

 

 



Quantos grupos de palitos?______________________________ 
Quantos palitos soltos?__________________________________ 
Quantos no total? ______________________________________ 

 
 
 
ATIVIDADE 3 
 
Componha os seguintes números: 
 

 DECOMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 

A 1.000+1.000+400+30+20+8= 2.458 

B 3.000+3.000+100+10+20+5=  

C 4.000+1.000+400+500+10+2=  

D 2.000+1.000+500+100+40=  

E 4.000+3.000+1.000+7=  

F 5.000+2.000+400+400+3=  

G 1.000+1.000+100+100+80+7=  

H 1.000+3.000+800+20+40+3=  

I 1.000+2.000+500+60+20+8=  

J 1.000+400+30+60+5=  

ANTECESSOR E SUCESSOR, CRESCENTE E DECRESCENTE. 

 

Objetivo: Possibilitar ao aluno a reflexão e compreensão quanto à ordem numérica crescente e 
decrescente vivenciadas à partir de situações cotidianas. 

 Contextualização: Através das atividades os alunos chegarão a conclusão que tanto a sequencia 
numérica quanto a ordem crescente e decrescente são importantes para ordenar números e objetos, 
ajudando assim a compreender a ordem dos números. 

 

ANTECESSOR E SUCESSOR 
 
Todo número natural possui um sucesso, que nada mais é do que o número que vem 

depois dele. Também existem os antecessores que são números que vem antes de um número. 
 
ATIVIDADE 4 
 
Exercite seus conhecimentos escrevendo dentro dos quadradinhos os antecessores e sucessores 

de cada número conforme se pede: 
 

QUAL O SUCESSOR DE 101  

QUAL O ANTECESSOR DE 36  



QUAL O ANTECESSOR DE 48  

QUAL O SUCESSOR DE 0  

QUAL O ANTECESSOR DE 658  

QUAL O SUCESSOR DE 3.002  

QUAL O SUCESSOR DE 36  

QUAL O ANTECESSOR DE 199  

QUAL O ANTECESSOR DE 2.000  

QUAL O SUCESSOR DE 1.998  

QUAL O ANTECESSOR DE 5.550  

 
 
 
ATIVIDADE 5 
 
Coloque os numerais na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. 
 

48 28 96 61 73 15 4 33 12 84 

 

 
ATIVIDADE 6 

 
Coloque os numerais na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. 
 

79 04 53 94 86 78 105 12 09 89 

 

 
  

Sites para pesquisa e aprofundamento do tema:  
CRESCENTE E DECRESCENTE =  https://youtu.be/6umuDLbMoUY  
SISTEMA DE NUMARAÇÃO DECIMAL :  https://youtu.be/uxsh-s4OgLE 
 

ATIVIDADES REFERENTES À HISTÓRIA DA EJA II 5ª/6ª SÉRIE 

HISTÓRIA GERAL- PRÉ- HISTÓRA 

OBJETIVOS:  

 Conhecer o conceito Pré- história e sua diferenciação de História; 

 Destacar o uso da cronologia e as divisões e marcos históricos utilizados na contagem 

de tempo (idade, século, antes de Cristo, depois de Cristo) como facilitadores para 

compreensão do tempo histórico. 

https://youtu.be/6umuDLbMoUY
https://youtu.be/uxsh-s4OgLE


 Compreender a diversidade dos grupos Pré- históricos e a insuficiência do conceito de 

evolução linear perante o processo de convivência e aprendizado entre grupos 

humanos distintos ( de acordo com as descobertas arqueológicas) 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Daremos continuidade ao trabalho iniciado em sala com relação à idade da Terra, e a evolução 

do homem, além dos períodos Pré- históricos existentes. 

A ATIVIDADE DESTA SEMANA CONSISTE NA LEITURA DO TEXTO A SEGUIR. 

LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO! 

 

A ORIGEM DA HUMANIDADE E A EVOLUÇÃO DO HOMEM 

Por volta de 4,5 bilhões de anos atrás, uma grande explosão cósmica chamada Big Ben 

teria dado origem à terra. O planeta era então constituído por rochas incandescentes e por uma 

atmosfera carregada e densa, onde era impossível qualquer forma de vida. 

Durante bilhões de anos, a Terra passou por grandes transformações. A temperatura 

diminuiu e formaram- se os oceanos e altas montanhas. Nesse processo por volta de 3,5 bilhões 

de anos atrás, desenvolveram-se o surgimento das primeiras formas de vida. 

No principio, os seres eram unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Somente 

ao longo de outros milhões de anos é que surgiram as primeiras plantas. 

Mas quando surgiram os seres humanos? 

Do mesmo ponto de vista biológico, os seres humanos são extremamente jovens. Nossos 

primeiros ancestrais surgiram há 4,2 milhões de anos. Na realidade, eles eram muito diferentes 

de nós, os mais semelhantes foram aparecer bem mais tarde. 

As principais fontes de informação utilizadas pelos estudiosos são os fósseis. Fóssil não é 

parte do ser vivo. Alguns minérios com o tempo substitui o material orgânico, preservando a 

forma original do ser vivo. Então da- se o nome de fóssil às formas petrificadas ou endurecidas 

dos seres vivos com pelo menos 10 mil anos. 

Além de fósseis, outras fontes são importantes para o estudo dos primeiros habitantes, 

como pinturas em cavernas, grutas (chamadas pintura rupestre), os vestígios de atividade 

humana (fogueiras, habitações, etc) e os objetos de uso cotidiano (facas, lanças e peças de 

cerâmicas). 

 

DIVIDINDO A HISTÓRIA 

O período que vai do aparecimento dos seres humanos na Terra até o desenvolvimento da 

escrita, cerca de 3.500 anos a.C.,é chamado por muitos historiadores de pré-história. 



A denominação pré-história começou a ser utilizada no século XIX. Nessa época, 

acreditava-se que só era possível recuperar a história de qualquer sociedade se ela dominasse a 

escrita. 

O registro escrito era, então, considerado a única fonte confiável das experiências 

humanas. A tradição oral, as pinturas, os objetos de uso cotidiano, por exemplo, representavam 

fontes secundárias e pouco confiáveis. 

Assim, a escrita passou a ser o marco divisório entre sociedades históricas (que 

dominavam a escrita) e pré-históricas (que não dominavam a escrita). 

PRÉ-HISTÓRIA OU HISTÓRIA DOS POVOS PRÉ-LETRADOS 

O termo Pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie 

humana anterior à invenção da escrita. A história seria estudada, portanto, a partir do momento 

em que surgiram os primeiros documentos escritos. Essa ideia  é hoje muito criticada, afinal, os 

humanos que não sabiam escrever também têm história. Eles viviam, comiam, faziam objetos, se 

comunicavam. Como já sabemos, não é preciso o documento escrito para a pesquisa histórica. A 

cultura material também é fonte importante para o trabalho do historiador. 

 

Pelos desenhos deixados  nas cavernas – as chamadas pinturas rupestres – o historiador 

pode obter indícios do que aqueles homens faziam como pensavam, enfim, como eles viam o seu 

mundo. Pelos vestígios de utensílios, de ferramentas, o historiador pode saber como essas 

pessoas comiam, de que forma caçavam os animais, se faziam fogueiras, etc. Por isso, muitos 

estudiosos, hoje em dia, preferem chamar a Pré-História de História dos povos pré-letrados ou 

povos ágrafos, isto é, História dos povos que não sabiam escrever. 

DIVISÃO DOS PERÍODOS DA PRÉ-HISTÓRIA 

A história dos povos pré-letrados é usualmente dividida em três períodos: 

 Paleolítico ou Período da Pedra Lascada 

 Neolítico ou Período da Pedra Polida 

 Idade dos Metais 

http://bp1.blogger.com/_U655bZZzF4Y/RfmmKEfyoGI/AAAAAAAAAC0/N5extSt68fg/s1600-h/pr%C3%83%C2%A9+hist%C3%83%C2%B3ria+1.jpg


PALEOLITICO OU PERÍODO DA PEDRA LASCADA 

A sociedade paleolítica caracterizou-se pela busca de subsistência, ou seja, o homem 

procurava tudo o que era necessário para sustentar a vida por meio da caça, da pesca, da coleta 

de frutos, sementes e raízes, e da confecção e utilização de objetos de pedra lascada, ossos e 

dentes de animais. Por isso, o Período Paleolítico é também chamado de Idade da Pedra 

Lascada. 

Nessas sociedades, os homens e as mulheres viviam em bandos, dividindo o espaço e as 

tarefas. Para se protegerem do frio, da chuva, e dos animais ferozes, buscavam abrigo nas 

cavernas ou reentrâncias de rochas, daí a denominação "homens das cavernas". 

Alguns estudiosos acreditam que eles tenham também construído tendas de pele ou 

cabanas. Uma conquista fundamental do homem paleolítico ocorreu há cerca de 500 mil anos: o 

uso do fogo. 

É possível que, a princípio, o fogo tenha sido obtido pela queda de raios. Mas, com o 

tempo,  eles aprenderam a obter o fogo por meio do atrito de pedra ou de pedaços de madeira. 

Sem dúvida, o fogo foi muito útil para essas pessoas: protegia contra o frio; aquecia os alimentos 

e ajudava a espantar os animais. 

As marcas da presença humana do Período Paleolítico podem ser vistas até hoje em 

pinturas rupestres encontradas em cavernas como as de Altamira (Espanha), de Lascaux 

(França) e do município de São Raimundo Nonato, no Piauí (Brasil), entre vários outros lugares, 

nos quais esses seres humanos desenhavam cenas de seu cotidiano. 

Além dessas pinturas, eles produziam algumas peças de artesanato bastante 

rudimentares. Vestiam-se de peles e couros de animais que conseguiam abater com suas armas 

rudimentares. 

 

PERÍODO NEOLÍTICO OU PEDRA POLIDA 

 Teve início em mais ou menos 10.000 a.C. e se prolongou até mais ou menos 5.000 a.C. 

No Período Neolítico, os humanos aprenderam a domesticar os animais e a praticar a agricultura, 

isto é, a cultivar os alimentos. 

Além disso, nesse período, eles passaram a dominar a técnica de polir a pedra para a 

fabricação de instrumentos. Por isso, esse período é conhecido também como a Idade da Pedra 

Polida. 



Essas transformações mudaram a forma de viver desses grupos humanos. Eles já não 

precisavam mais mudar-se constantemente para encontrar comida e foram se tornando 

sedentários, isto é, ficavam um longo tempo em um mesmo lugar esperando a hora de colher os 

vegetais que haviam plantado. Enquanto esperavam, dedicavam-se a outras atividades como a 

construção de casas, o trabalho com o barro e a argila, a fabricação de cestos e tecidos e 

também de ferramentas. 

 

IDADE DOS METAIS 

   Iniciada em mais ou menos 5.000 a.C. e encerrada por volta de 4.000 a.C., com a 

descoberta da técnica para a fabricação de diversos utensílios com metais. 

O cobre foi o primeiro metal usado pelo ser humano que, mais tarde, aprendeu a misturá-lo 

ao estanho para, assim, obter o bronze, que era mais resistente. Mais tarde, aprendeu-se a lidar 

com ferro. 

Durante esse período, as pequenas aldeias de agricultores transformaram-se em núcleos 

urbanos, submetidas à autoridade política de um chefe. As primeiras cidades nasceram no 

Oriente Médio. Biblos, no atual Líbano, é considerada a cidade mais antiga do mundo. Há quase 

7.000 anos, surgiu uma das primeiras cidades – Çatal Huyuk, no centro-sul da Turquia. Essa 

cidade foi habitada por mais de 700 anos e lá eram cultivado trigo, cevada, ervilha. 

 

Os estudos indicam que provavelmente seus habitantes produziam também um tipo 

especial de cerveja. Apesar da caça ser uma atividade importante, os seus moradores também 

criavam ovelhas e gado para alimentação e vestimentas. Além disso, em Çatal Huyuk, o 

artesanato e a fabricação de joias eram bem desenvolvidos. 



Para auxiliar em seus estudos assista ao vídeo a seguir que se encontra no Youtube do 

canal Se liga Nessa História Pré- História. 

https://youtu.be/IAzZ9HXA2xw 

BIBLIOGRAFIA 

https://todamateria.com.br 

https://sohistória.com.br 

 

ATIVIDADE RELACIONADA AOS 5º, 6º, 7º e 8º ano 

CIÊNCIAS 

Professora: Kele 

Objetivo: proporcionar ao aluno conhecer e reforçar hábitos saudáveis de alimentação, e na 

proporção correta para consumir; Conhecer e Manter a higienização correta e constante em 

meia a Pandemia. 

Olá alunos continuando com o assunto abordado na última aula sobre alimentação saudável, 

veja abaixo a pirâmide alimentar e as quantidades recomendadas de consumo ao dia, e 

responda. 

1) Quais são os alimentos que devemos consumir com mais frequência que aparecem na 

pirâmide alimentar? 

2) Quais são os alimentos que devemos consumir com moderação? 

3) Quais são os alimentos que você consome no seu dia a dia ? 

4) Realize uma lista com os alimentos que devemos consumir com mais frequência para ter 

uma alimentação saudável.  

 

https://youtu.be/IAzZ9HXA2xw
https://todamateria.com.br/
https://sohistória.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:https://semedmaraba.pa.gov.br/estudantesmontam-piramide-alimentar-em-projeto-educativo/ 

 

AGORA LEIA O TEXTO E PRESTE ATENÇÃO QUANTO A HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 

 

 

Como higienizar os alimentos para evitar o coronavírus 

     Limpar bem os alimentos antes de colocar na despensa, ou na geladeira já é um hábito 

comum, mas com a pandemia do novo coronavírus esse cuidado passa a ser fundamental. De 

acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o vírus é sensível às temperaturas de 70º 

utilizadas para cozimento dos alimentos, mas quais as medidas adequadas para manipular e 

higienizar corretamente Os mantimentos? 

De acordo com a professora de nutrição do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, 

Bruna Magusso, ao chega em casa com as compras, a primeira atitude é lavar as mãos com 



água e sabão, higienizar as superfícies onde são manipulados ou guardados os alimentos, como 

por exemplo, bancada, pia e despensa. 

“As superfícies e utensílios que entram em contato com os alimentos devem estar limpos. Os 

produtos embalados adquiridos no supermercado, como os industrializados ou não-perecíveis 

devem ser higienizados com álcool 70%. As sacolas plásticas ou caixas do supermercado devem 

ser descartadas”. 

A recomendação também vale para a modalidade delivery, que envolve o manuseio de 

embalagens e superfícies que podem auxiliar no contágio do coronavírus. Pesquisas realizadas 

ainda não encontraram indícios de transmissão do Covid-19 via alimentos, mas, por ser um vírus 

novo, a precaução é imprescindível. Quem prepara os alimentos deve lavar as mãos com 

frequência, com água e sabão, não esquecendo de incluir as pontas e as regiões entre os dedos, 

além dos punhos. 

       “É importante manter as unhas curtas, sem esmaltes e não utilizar adornos que possam 

acumular sujeiras e microrganismos, como anéis, aliança e relógio. Além disso, não falar ou 

assoviar em cima dos alimentos, superfícies ou utensílios utilizados no preparo do alimento”. Para 

hortaliças, frutas, verduras e legumes, a higiene pode ser feita com água corrente e podem ser 

colocados imersos em uma solução com água sanitária, uma colher de sopa para um litro de 

água, respeitando a proporção de 1 por 1, em caso de quantidade maior, durante 15 minutos. 

Após esse tempo, lavar novamente em água corrente e deixar secar naturalmente. 

“Essas práticas de limpeza auxiliam na prevenção da transmissão de outras doenças que têm 

origem alimentar em, conhecidamente causadas também por vírus, bactérias e fungos”,               

O Ministério da Saúde também orienta não compartilhar itens como pratos, copos e talheres: 

“Cuidados com a higienização são necessários sempre, independente da pandemia, precisamos 

ter uma manipulação criteriosa”. 

FONTE: https://oestadoonline.com.br/2020/04/17/como-higienizar-os-alimentos-para-evitar-o-coronavirus/ 

QUESTÕES  

 Mudanças de hábitos são necessárias para uma vida saudável. Em meio a Pandemia e 

para a vida que segue, quais são as mudanças de hábito de higiene dos alimentos que 

você precisa fazer, ou já faz, para garantir a sua saúde e de sua família? 

 

 

https://oestadoonline.com.br/2020/04/17/como-higienizar-os-alimentos-para-evitar-o-coronavirus/


ARTES – EJA 

 

OBJETIVO: AMPLIAR CONHECIMENTOS CULTURAIS, SABER COMBINAR CORES ENTRE SI, REPRODUZIR 

CONTEÚDO APRENDIDO EM AULA COM DIFERENTES MATERIAIS E ESTIMULAR A CRIATIVIDADE. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: DURANTE NOSSAS AULAS FIZEMOS A PINTURA EM TELA DE UM POR DO SOL, A 

FINALIDADE DESTA ATIVIDADE É REFORÇAR O APRENDIZADO DO QUE PINTAMOS EM SALA 

REPRODUZINDO AGORA NO CADERNO DE DESENHO UMA PEQUENA AMOSTRA DO QUE PRODUZIMOS NA 

ESCOLA. 

ATIVIDADE 

ASSISTIR AO VÍDEO COMO DESENHAR UM POR DO SOL COM CORES QUENTES E TENTAR FAZER A 

REPRODUÇÃO NO CADERNO DE DESENHO. HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RNKD_JFK5KU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE https://www.youtube.com/watch?v=Tn-JYWsZOyc 

 

 

 

FONTE: https://br.freepik.com/vetores-gratis/por-do-sol-palma-arvore-desenho_1108813.ht 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rnKd_JFK5KU


Atividade de INGLÊS – 5ª e 6ª 

 

Professora: Shamara Cristini Rosa 

 

Objetivo: Rever o vocabulário em inglês 

 

Contexto: Relembrar os cumprimentos e os membros da família em inglês 

 

ATIVIDADE 1 – o aluno deverá observar a tradução do cumprimento em português e LIGAR 

corretamente.   

 

CUMPRIMENTOS 2ª parte (tradução) 

 

GOOD-BYE – adeus 

HELLO – alô 

HI – oi 

NICE TO MEET YOU – Prazer em conhecê-lo (a) 

 

1 – Ligue ao cumprimento correto. 

A – Good-Bye    (    ) Oi 

B – Hello    (    ) Adeus 

C – Hi     (    ) Alô 

D – Nice to meet you  (    ) Prazer em conhecê-lo (a) 

 

ATIVIDADE 2: o aluno marca um X na tradução correta que está na frente da palavra em inglês. 

 

MEMBROS DA FAMÍLIA 2ª parte - Tradução 

 

SON: filho 

HUSBAND: marido 

WIFE: esposa 

UNCLE: tio 

AUNT: tia 

 

2 – Assinale a tradução dos membros da família. 

 

a) S O N        (   ) filho   (    ) cachorro 

b) H U S B A N D      (    ) irmã   (    ) marido 

c) W I F E    (    ) esposa   (    ) pai 

d) U N C L E   (    ) mãe   (    ) tio 
 

e) A U N T    (    ) tia   (    ) sogra 

 

 

 


