
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 7ª/8ª SÉRIE 

0bjetivo: Desenvolver no aluno o uso do pensamento, capacidade de elaborar hipóteses, 

descobrir soluções, estabelecer relações e tirar conclusões.  

BNCC (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade 

inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 

Calcular proporções diretas em situações problema envolvendo regra de três simples. 

Contextualização: Dando continuidade às atividades envolvendo equações de 1º grau, as 

atividades com regra de três simples irá ajudar a entender como resolver situações problemas 

envolvendo equações de primeiro grau e determinar a raiz de uma incógnita. 

 

REGRA DE TRÊS SIMPLES DIRETA 

 

É uma regra prática para resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou 

inversamente proporcionais. 

a) Regra de três direta 

Exemplo: um automóvel percorreu 150 km em 3 h. Em quanto tempo o mesmo automóvel 

percorrerá 450 km? 

O problema envolve grandezas diretamente proporcionais, pois quanto mais  quilômetros, mais 

horas o automóvel demorará. 

1º passo: identificamos as grandezas envolvidas 

Percurso (km) e tempo (h) 

2º passo: colocamos as grandezas em duas colunas separadas 

Percurso (km) Tempo (h) 

150 3 

450 X 

3º passo: ao lado de cada coluna, colocamos flechas; no sentido do menor para o maior valor, 

apenas para nos ajudar a verificar que as grandezas são diretamente proporcionais (flechas no 

mesmo sentido): 

 



Percurso (km) Tempo (h) 

150 3 

450 X 

 

4º passo: escrevemos a proporção: 

150  3 

450  X 

5º passo determinamos o valor de X: 

150X = 3 . 450 

150X = 1.350 

 X= 1350 

 150 

 X=  9 

Resposta: o automóvel gastará 9 horas para percorrer os 450km. 

 

Agora é sua vez: 

1. Um automóvel percorre 240km em 3 hora. Em quanto tempo o mesmo automóvel, nas 

mesmas condições, percorreria 720km? 

2. Uma máquina produz 120 peças em 2 horas. Quantas peças a mesma máquina produzirá 

em 8 horas? 

3. Se são necessários 2 kg de café para fazer 140 cafezinhos, quantos quilos serão 

necessários para 700 cafezinhos?  

4. Um automóvel gasta 4 L de álcool para percorrer 36 km. Quantos litros serão necessários 

para percorrer 180km? 

5. Uma pessoa caminha 300m em 15 min. Nas mesmas condições, quantos metros 

caminhará em 45 min? 

6. Uma costureira comprou 24 m. de um tecido, pagando R$ 360,00. Quanto pagaria se 

tivesse comprado 16m do mesmo tecido? 

7. Uma usina produz 5 litros de álcool com 60kg de cana- de- açúcar. Determine quantos 

litros de álcool serão produzidos com 1.500kg de cana- de- açúcar. 

8. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um 

muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários?  

9. Aplicando R$525,00 na poupança o valor dos juros em um mês seria de R$3,00. Caso seja 

aplicado R$ 2.100,00 no mesmo mês qual seria o juros? 

10. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? 

 



ATIVIDADES REFERENTES À HISTÓRIA DA EJA II 7ª/8ª SÉRIE 

HISTÓRIA GERAL- PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

OBJETIVOS:  

 Identificar e compreender como se deu a formação dos blocos de alianças que 

culminaram na Primeira Guerra Mundial 

 Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos 

mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Dar continuidade ao trabalho iniciado em sala com relação ao Capitalismo e entender 

quais os desdobramentos e consequências da Primeira Guerra Mundial neste sentido. 

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

LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO! 

 

A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 1914-1918 

Durante a primeira metade do século XIX, França e Inglaterra eram os países de maior 

poder econômico e político da Europa. Já industrializados, eles dominavam extensas áreas 

coloniais, principalmente na África e na Ásia. Essas áreas eram importantes como fornecedoras 

de matérias –primas e como consumidoras de produtos industrializados. 

Esse cenário europeu começou a mudar com a unificação da Itália e, sobretudo, da 

Alemanha, na segunda metade do século XIX. 

Após a unificação, esses países passaram a disputar maior espaço no cenário 

internacional. A Alemanha, por exemplo, também industrializada, pretendia participar da partilha 

colonial, mas a maior parte da África já tinha sido ocupada pelos principais países europeus 

ocidentais.  

No inicio do século XX, a intensa disputa por áreas coloniais provocava profundas 

divergências e rivalidades entre os países europeus, e uma tensão constante no continente. 

Diversos conflitos localizados aumentaram ainda mais a tensão. Um desses conflitos 

envolvia o Império Austro- Húngaro, que pretendia incorporar ao seu domínio territórios da região 

Bálcâs. 

Devido ao clima de crescente hostilidade, as potências europeias procuram agrupar- se por 

meio de acordos econômicos, políticos e militares. Assim, formaram-se dois blocos distintos: a 

Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. 

A tríplice Aliança englobava a Alemanha, o Império Austro- Húngaro e a Itália. Foi criada 

em 1882 por articulação de Otto von Bismarck, líder da unificação alemã. 



A Tríplice Entente foi formada em 1907 e era composta por Rússia, Reino Unido e França, 

principais rivais da Alemanha nas disputas por áreas coloniais. 

A formação de dois blocos aumentou ainda mais o clima de tensão na Europa. A rivalidade 

era visível na desenfreada corrida armamentista entre os integrantes dos dois blocos. Esse 

período passou a ser chamado de paz armada, uma vez que a paz só se mantinha graças ao 

sistema de alianças e ao poderio bélico de cada lado. Entretanto, esse difícil equilíbrio se 

romperia em 1914. 

 

O ESTOPIM DA GUERRA 

Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro- húngaro, o arquiduque Francisco 

Ferdinando, foi assassinato em Saravejo, capital da Bósnia- Herzegovina, uma das províncias 

anexadas pela Áustria, e pretendida pela Sérvia.  

Isso aconteceu quando o arquiduque, em visita oficial, desfilava com a mulher em carro 

aberto pelas ruas da cidade. O assassino foi um estudante bósnio favorável à unidade dos povos 

de origem eslava e contrário ao domínio austro- húngaro. Esse episódio foi o estopim da guerra. 

Em represália ao assassinato, em 28 de julho de 1914 as tropas austro- húngaras 

invadiram a Sérvia. Por causa dos acordos militares e das rivalidades, a maioria dos países 

europeus se mobilizou para reagir à ação do exército austro- húngaro. Sucederam- se ent~so 

diversos eventos, que levaram à guerra total. 

 29 de julho- a Rússia aliada à Sérvia mobilizou seus exércitos para a guerra; 

 1º de agosto- a Alemanha declarou guerra à Rússia; 

 3 de agosto- a Alemanha declarou guerra à França; 

 4 de agosto- a Alemanha invadiu a Bélgica, país neutro, para atacar a França. A 

Inglaterra declarou guerra à Alemanha; 

 5 de agosto- o Império Austro- Húngaro declarou guerra à Rússia; 

O conflito, que então começava rapidamente se estendeu e, pela primeira vez na história, 

tomou proporções mundiais. Grande parte dos países europeus, suas colônias e os países 

sob sua influência, além de países interessados em ampliar sua participação no cenário 

internacional, como os Estados Unidos, se envolveram no conflito. O Japão e a  Romênia 

aliaram-se aos países da Entente. A Turquia e a Bulgária entraram na luta ao lado dos 

Impérios Centrais. 

Outro aspecto da guerra que se iniciava era a organização da produção bélica em nível 

industrial e tecnológico. Uma economia de guerra. 

 

A GUERRA ENTRE 1914- 1918 

A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em três momentos: 



O primeiro, em 1914, caracterizou-se pela movimentação dos exércitos e pela ocorrência 

de grandes batalhas. Vitórias e derrotas de ambos os lados garantiram o equilíbrio das forças. 

O segundo momento, entre 1915 e 1916, é marcado pelo equilíbrio de forças que resultou 

num conflito longo e sangrento, conhecido como guerra de trincheiras. O território era disputado 

palmo à palmo. Em 23 de maio de 1915, a Itália, que até então tinha se mantido neutra, apesar 

de ter formado a Tríplice Aliança, rompeu alianças com a Alemanha e entrou na guerra ao lado da 

França e da Inglaterra, fortalecendo a Entente. 

O momento final da guerra, entre 1917 e 1918, foi marcado por dois acontecimentos 

decisivos: 

 Na Rússia, uma revolução liberal burguesa derrubou o czar Nicolau II. O novo governo 

da Rússia negociou com a Alemanha e assinou um tratado pondo fim às hostilidades 

entre os dois países; 

 A entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado da Entente. 

A saída da Rússia e, sobretudo, a entrada dos Estados Unidos na guerra mudaram 

substancialmente os rumos do conflito. Fortalecidos, os países da Entente conseguiram 

romper o imobilismo da guerra. No final de 1918 o Império Austro- Húngaro e a Alemanha 

estavam derrotados. No dia 11 de novembro, representantes da Alemanha assinaram o 

cessar- fogo dentro de um vagão de trem em Compiègne, França. Pelo acordo, aos 

alemães aceitavam as condições de rendição estabelecidas pelos países vitoriosos. 

 

O MUNDO PÓS- GUERRA 

Calcula- se em 9 milhões o número de mortos e 30 milhões o de feridos da Primeira 

Guerra Mundial. 

As nações envolvidas estavam devastadas. Ao término da luta, o nacionalismo 

agressivo e o imperialismo, que provocaram a guerra continuavam latentes. Para piorar a 

situação, uma crise econômica ameaçava a estabilidade de diversos países. 

Às 17:30 do dia 22 de Abril de 1915, perto de Ypres, na Bélgica, uma nuvem de gás 

amarelo- esverdeada foi lançada das trincheiras alemãs, rumo às linhas aliadas. 

Apavorados, os soldados fugiram em confusão. Era o gás de cloro sendo usado pela 

primeira vez. Os dois lados usaram gases venenosos até o fim da guerra. A descoberta e 

posterior utilização de gases obrigou homens e cavalos a usarem máscaras para enfrentar 

a nova arma. 

 

O TRATADO DE VERSALHES 

Após a rendição, o governo da Alemanha foi obrigado a aceitar uma série de 

penalidades impostas pelas nações vitoriosas. Essas penalidades estavam contidas no 

Tratado de Versalhes. 



Por esse tratado, a Alemanha foi responsabilidade pela guerra e, 

consequentemente, obrigada a aceitar penalidades: 

 Ceder partes de seu território à França ( Alsácia e Lorena) a Bélgica, à 

Polônia e a Dinamarca; sua colônias foram divididas entre Inglaterra, Japão, a Austrália, 

a França, a Bélgica e a Nova Zelândia; 

 Entregar todo o material bélico e de transporte aos países vencedores; 

 Ceder a região do Sarre, rica em minas de carvão, à França por quinze anos; 

 Pagar uma pesada indenização aos vencedores; 

 Ficou proibida de rearmar-se  

Devido à essas e outras mudanças provocadas pela guerra, o mapa da Europa foi 

redesenhado. Além das alterações previstas no Tratado de Versalhes, outros acordos 

redefiniram as fronteiras europeias; com isso diversas regiões ganharam autonomia, como 

a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. 

A LIGA DAS NAÇÕES 

Durante as reuniões para a elaboração do Tratado de Versalhes foi criada a Liga 

das Nações. Seu principal objetivo era garantir a paz mundial. Com sede em Genebra, 

Suíça, a organização excluiu a Rússia e a Alemanha de sua formação. Entretanto, ao 

longo dos anos seguintes, a Liga iria se mostrar pouco eficiente nas tentativas de manter a 

paz. 

Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de um órgão internacional que 

gerenciasse as relações entre países foi concretizada com a Organização da Nações 

Unidas (ONU). 

 

EUROPA ANTES E DEPOIS DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Piletti, Nelson. Eja Educação de Jovens e Adultos: 1ª edição. Ática. São Paulo. 
https://todamateria.com.br ( Imagem) 
Para ajudar em seus estudos sobre o tema, proponho que assista ao Vídeo  do canal Se liga nessa História  
Endereço é : https://youtu.be/x5m6RAajldM 

 

https://todamateria.com.br/
https://youtu.be/x5m6RAajldM


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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA – BRASIL E SUAS REGIÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


As regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional, baseado nos aspectos 

naturais, sociais, culturais e econômicos. Atualmente, o Brasil está dividido em cinco regiões: Norte, 

Nordeste, Centro – Oeste, Sul e Sudeste. O órgão responsável por essa regionalização do país é o IBGE ( 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

Esta divisão atual das regiões foi elaborada em 1970. Em 1980, com a constituição federal, 

ocoerram algumas mudanças nessa divisão, como a criação do estado do Tocantins, que passou a fazer 

parte da Região Norte. 

Regiões do Brasil e seus estados 

As regiões brasileiras agrupam estados com características semelhantes. Segue abaixo a tabela 

com os estados de cada região. 

 

Região Norte Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima 

e Tocantins. 

Região Nordeste Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Região Centro - Oeste Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito 

Federal 

Região Sudeste Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

Região Sul Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

 

REGIÃO SUDESTE 

 
A região Sudeste é a segunda menor região do Brasil, sendo maior apenas que a Região Sul. Faz 

limite com as regiões Centro – Oeste, Nordeste e Sul, além de ser banhada pelo Oceano Atlântico. 

Fazem parte da Região Sudeste os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul. Essa região poussui a maior concentração populacional do território brasileiro, cerca de 

42,2% do território nacional, de acordo com a contagem feita pelo IBGE, em 2010. Possui 1668 

municípios. 



Essa região está localizada na parte mais alta do Planalto Atlântico, onde estão localizadas as 

serras da Mantiqueira, do Mar e do Espinhaço. A Mata Atlântica nativa que cobria o litoral foi destruida 

com o crescimento da agropecuária, em especial para o cultivo de café.  

A Região Sudeste é o principal responsável pela geração de riquezas econômicas do país. É a 

região mais desenvolvida, abriga as maiores montadoras e siderúrgicas do país, possui o maior parque 

industrial, áreas de atividades agrícolas modernas, bancos, mercados de capitais, empresas 

transnacionais, comércios, universidades e possui as duas metrópoles nacionais, consideradas cidades 

globais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

O setor de serviços é o principal segmento de atividade e representa a maior parte da riqueza 

dessa região. A agricultura é bem dinâmica e diversificada, tendo destaque o cultivo de café, cana – de – 

açucar e laranja. A exploração do minério é outra atividade econômica importante. O estado de Minas 

Gerais tem grandes reservas de ferro e manganês. A maior parte do petróleo produzido no país é extraído 

da bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 

O relevo é composto da planície litorânea atlântica, principalmente os estados de Espírito Santo e 

Rio de Janeiro. Minas Gerais é o único estado da região que não possui litoral. São Paulo tem sua maior 

parte do território sobre os planaltos, mas possui uma região litorânea com muita influência histórica, é a 

região da baixada santista. 

Grande parte da vegetação é formada pela Mata Atlântica, uma vegetação tropical, com espécies 

de alto porte devido ao alto indíce de umidade, mas pouco se resta dessa vegetação, sendo a mais 

devastada do Brasil, por isso, o que resta da mata encontra-se em unidades de conservação. Assim como 

a diversidade de flora, a fauna da Mata Atlântica é diversa. Em alguma áreas de Minas Gerais temos 

vegetação de cerrado, com aparência de vegetação morta na época da seca, mas voltam a ficar verdes 

com as chuvas. 

O clima dessa região é em maior parte tropical, que se divide em tropical úmido nas áreas de litoral 

e nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro e tropical de altitude nos estados de São Paulo e Minas 

Gerais. O estado de São Paulo é cortado pelo Trópico de Capricórnio, o que permite que uma parte mais 

ao sul do estado tenha influência do clima subtropical. 

 

 

Tipos de clima 

Tropical de altitude - típico das áreas mais elevadas dos estados do Sudeste (Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). A temperatura, com média anual entre 18 °C e 22 °C, é mais 

baixa nas áreas mais altas do relevo. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. 

Tropical úmido – ocorre, principalmente, no litoral oriental e sul do Brasil, sendo caracterizado 

pela alta temperatura e o elevado teor de umidade. As temperaturas médias anuais giram em torno de 

25°C e os índices pluviométricos entre 1250 mm e 2.000mm. 

 

Após a leitura dos textos, resolva os exercícios abaixo. 

 

1. O Brasil está dividido em regiões, quais são elas? 

2. Em quais aspectos estão baseados a divisão das regiões no Brasil? 

3. O estado de São Paulo localiza-se em qual região? 

4. De acordo com o mapa, o estado de São Paulo faz limite com quais estados? 

5. Relacione cada estado à região correspondente. 

(1) Região Nordeste 

(2) Região Sul 

(3) Região Norte 

(4) Região Sudeste 

(5) Região Centro – Oeste 

 

 

 

 

             (      ) Bahia 

             (      ) Rio Grande do Norte 

             (      ) São Paulo 

             (      ) Rio Grande do Sul 

             (      ) Tocantins 

             (      ) Goiás 

             (      ) Santa Catarina 

             (      ) Espírito Santo 

             (      ) Amazonas 



6. Qual estado da Região Sudeste não possui litoral? 

 

Fonte: 

https://www.infoescola.com/geografia/regiao-sudeste/ 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sudeste.htm 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-clima-no-brasil.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/clima-brasileiro.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/clima-brasileiro.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/clima-brasileiro.htm 

 

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.htm 

 

 

https://www.infoescola.com/geografia/regiao-sudeste/
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sudeste.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-clima-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/clima-brasileiro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/clima-brasileiro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/clima-brasileiro.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rnKd_JFK5KU


INGLÊS 

Professora: Shamara Cristini Rosa 

 

Objetivo Rever o vocabulário em inglês 

 

Contexto Relembrar os cumprimentos, os membros da família e os números 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 


