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PORTUGUÊS - PROFESSORA ROSSANA 

Objetivo: aguçar as primeiras percepções e leituras através de imagem e 

recordar a pontuação básica já trabalhada.   

Contextualização: neste contexto, o aluno observará uma foto, lerá a 

reportagem e a responderá, observando os pormenores da notícia e da 

foto. Na parte gramatical, haverá frases de sabedoria para ler, refletir e 

pontuar. 

1) Leia a reportagem para responder as questões abaixo. 
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     13 JUN 2010 

“Expulso aos 11min do segundo tempo no duelo contra a Alemanha, quando sua 

seleção já perdia por 2 a 0, o australiano Tim Cahill foi às lágrimas enquanto 

deixava o gramado. Além de discordar da decisão do árbitro mexicano Marco 

Rodrigues, o meia teme que o "sonho de sua vida" chegue ao fim antes da hora. 

"Essa Copa do Mundo é o sonho da minha vida e alguém o levou para longe de 

mim com uma decisão. Não tenho palavras para descrever como estou chateado. 

É um dos momentos mais tristes da minha carreira", disse o camisa 4. 

O alemão Schweinsteiger, vítima da falta que originou o cartão vermelho, saiu em 

defesa do rival e afirmou que o árbitro poderia ter sido menos rigoroso, fato que 

aumentou a irritação de Cahill. 

"Schweinsteiger saiu em minha defesa, disse que não era lance para cartão 

vermelho. Tirem suas conclusões", reclamou o atleta, que está suspenso da 

partida contra Gana, no próximo sábado, às 11h, e deve ser substituído por 

Kewell. 

"Eu treinei muito para estar aqui, me mantive em forma e agora não poderei jogar. 

Já passei por muitas coisas difíceis no futebol, mas nada tão doloroso", declarou o 

jogador, que completou: "estou 100% comprometido com a causa de nossa 

seleção. Vou treinar e mostrar o meu valor para o último jogo". 

http://esportes.terra.com.br/futebol/copa/2010/noticias/0,,OI4492153-EI15721,00.html 

 

1º) A foto mostra o jogo entre quais times? Em que momento aconteceu o jogo? 
____________________________________________________________________________ 
2º) Quem são as pessoas da foto? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3º) O que o homem de camisa amarela está fazendo? Qual é o significado do cartão vermelho 
no futebol? O que mais ele usa? Que outros cartões ou instrumentos os juízes e bandeirinhas 
usam em uma partida de futebol? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

http://esportes.terra.com.br/futebol/copa/2010/noticias/0,,OI4492153-EI15721,00.html
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4º) Quem seria o homem de camisa azul? O que ele estaria falando para o homem de camisa 
amarela? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5º) E quem seria o jogador de camisa branca? 
____________________________________________________________________________ 
6º) Qual poderia ser o título da notícia desta foto? 
____________________________________________________________________________ 

 

7) Preencha os espaços das frases com a pontuação correta, observando as 

letras maiúsculas e minúsculas. 

a) O saber a gente aprende com os mestres e os livros __ A sabedoria se 
aprende é com a vida e com os humildes __ ( Cora Coralina)  
 

b) A dúvida é o princípio da sabedoria __ 
 

c) Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência __ Se cada 
um tomasse o que lhe fosse necessário __ não havia pobreza no mundo 
e ninguém morreria de fome __ (Gandhi) 
 

d) O homem comum fala __ o sábio escuta __ o tolo discute __ 

 

e) O silêncio é de ouro e muitas vezes é resposta __ 

f) Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida __ 

 

g) O sábio nunca diz tudo o que pensa __ mas pensa sempre tudo o que 
diz __ 

  

h) A sabedoria é a única riqueza que os tiranos não podem expropriar__ 

(Khalil Gibran) 

 

i) Vale a pena cumprir bem e sem erros o dever diário__ Não procure 

evitá-lo ou adiá-lo para amanhã__ Fazendo logo o que hoje deve ser 

feito __ pode-se viver um bom dia__   (Sakyamuni) 
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MATEMÁTICA – PROFESSOR DANIEL 

 

1) Objetivo: fazer com que o estudante entenda a operação de divisão. 

2) Contextualização: Como alguns estudantes, interromperam seus estudos, 

por vários anos e, agora, retornaram para dar prosseguimento, então há a 

necessidade de uma revisão desse assunto. 

3) Exemplificando: vamos fazer a seguinte divisão:  (doze dividido por 

três) 

Onde: 12 é o dividendo e 3 é o divisor                                                                                                                                       

                   

 

1º passo – pego a tabuada do divisor 3; 

2º passo – procuro por um número que multiplicado por 3, dá um resultado igual 

ao dividendo 12, ou, um número menor, mas, que seja próximo de 12;     

3º passo – verifico que o número procurado é o 4 porque 3 x 4 = 12; 

4º passo – escrevo o número encontrado 4, embaixo do divisor 3; 

                                                                           

5º passo – multiplico 4 por 3 e coloco o resultado embaixo do dividendo 12; 

                                                                                                                                                                                         

6º passo – faço a subtração entre o dividendo 12 e o resultado encontrado que 
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também é 12; 

 

 

7º passo – verifico que o resto é igual a zero. 

 

Observação: o resto tem que ser sempre menor que o divisor. Se não for, a 

divisão está errada. 

Exercícios – resolva as divisões a seguir: 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e)  

 

f)  

 

g)    

Bibliografia: 

 www.google.com.br; 

 ptcomputador.com; 

 www.youtube.com; 

support.office.com; 

www.somatematica.com.br; 

www.hipdf.com; 

http://www.google.com.br/
http://www.youtube.com/
http://www.somatematica.com.br/
http://www.hipdf.com/
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br.search.yahoo.com.                                                                                                                                                                         

 

HISTÓRIA - PROFESSORA KATIA CÁSSIA 
 
 

OBJETIVO: Situar conhecimentos históricos e localizá-los em uma 
multiplicidade de tempos. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares 
pertinentes ao ano correspondente. 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
-Ler atentamente o texto sobre o conteúdo da semana; 
-Interpretação da mesma através da resposta das questões colocadas abaixo 
do mesmo. 
 
 

Império Bizantino - História Império Bizantino 
 

Sua capital era Constantinopla (a atual Istambul) que foi convertida na capital do 
Império Romano do Oriente no ano 330, depois que Constantino I, o Grande, 
fundou-a no lugar da antiga cidade de Bizâncio, dando-lhe seu próprio nome. Foi a 
capital das províncias romanas orientais, ou seja, daquelas áreas do Império 
localizadas no sudeste de Europa, sudoeste da Ásia e na parte nordeste de África, 
que também incluíam os países atuais da península Balcânica, Turquia ocidental, 
Síria, Jordânia, Israel, Líbano, Chipre, Egito e a região mais oriental da Líbia. 

Seus imperadores consideraram os limites geográficos do Império Romano como 
os seus próprios e buscaram em Roma suas tradições, seus símbolos e suas 
instituições. 

 O imperador Justiniano I e sua esposa, Teodora, tentaram restaurar a antiga 
suntuosidade e os limites geográficos do Império Romano. 

O Império sobreviveu às migrações e incursões dos godos e dos hunos durante os 
séculos V e VI. No século VII, o imperador Heráclio I acabou com um grande 
período de guerras com os persas, recuperando a Síria ocupada pelos persas, a 
Palestina e o Egito. Constantinopla aguentou grandes cercos por parte dos árabes 
na década de 670 e durante os anos 717 e 718. 

No início do século IX, o Império Bizantino experimentou uma grande recuperação, 
alcançando sua plenitude sob o duradouro reinado da dinastia macedônica, que 
começou com seu fundador, o imperador Basílio I. A vida intelectual reviveu. O 
renascimento cultural foi acompanhado por um retorno consciente aos modelos 
clássicos na arte e na literatura. 
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O maior imperador macedônico foi Basílio II, que reprimiu vigorosamente uma 
abrangente rebelião búlgara (1014) e ampliou seu controle até os principados 
independentes da Armênia e Geórgia. 

Em 1071, os Seljúcidas invadiram a maior parte da Ásia Menor bizantina. 

Os bizantinos perderam suas últimas possessões na Itália e foram separados do 
Ocidente cristão devido ao cisma de 1054 aberto entre a Igreja ortodoxa e o 
Papado. 

O imperador Aleixo I Comneno, fundador da dinastia dos Comnenos, pediu 
ajuda ao Papa contra os turcos. 

A Europa Ocidental respondeu com a primeira Cruzada (1096-1099). 

Embora, em um primeiro momento, o Império tenha se beneficiado das Cruzadas, 
recuperando alguns territórios na Ásia Menor, estas precipitaram sua decadência. 

O imperador Miguel VIII Paleólogo, recuperou Constantinopla das mãos dos latinos 
em 1261 e fundou a dinastia dos Paleólogos, que governaram até 1453. Os turcos 
otomanos, em plena ascensão, conquistaram o resto da Ásia Menor bizantina no 
princípio do século XIV. Depois de 1354, ocuparam os Balcãs e finalmente 
tomaram Constantinopla, o que representou o fim do Império em 1453. 

Contudo, a tradição intelectual bizantina não morreu em 1453: os eruditos 
bizantinos que visitaram a Itália durante os séculos XIV e XV, exerceram uma forte 
influência sobre o Renascimento italiano 

*Tendo como base o texto acima, discorra em folhas à parte para posterior 
entrega sobre: 

  
  
1) Quando Constantinopla foi convertida à capital do Império Romano? 
  
  
2)Complete: 
  

a) O império sobreviveu________________________________________ 

b) Constantinopla aguentou_____________________________________ 

c) O renascimento cultural foi____________________________________ 

3) o que Basílio I fez? 

 

4) Quem foi Aleixo? 
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Fonte: historiadomundo.com.br 

 

 

CIÊNCIAS – PROF. LAERCIO  

 

OBJETIVO: Correção dos exercícios propostos sobre a localização do 

Planeta Terra no Sistema Solar, compreender a sua estrutura e a 

necessidade de se proteger contra o Coronavírus. 

1) O que é atmosfera, litosfera e hidrosfera? 

Resposta:  

A Atmosfera é a parte mais externa da Terra, é formada pelo ar, onde existem 
vários gases, os principais são o Oxigênio e o Gás carbônico. 

A Litosfera ou Crosta Terrestre é a parte sólida da Terra. 

A Hidrosfera é a parte da Terra coberta pelos mares, oceanos, rios e lagos. 

  

2) O que é Pandemia? 

Resposta: Doença infecciosa que se espalha entre a população localizada em 
uma grande região geográfica ou mesmo o Planeta Terra. 

 

3) Por que os brasileiros estão preocupados com o Coronavírus? 

Resposta: Como não existe tratamento específico para o Covid-19, os 
brasileiros estão preocupados com esse novo Vírus, porque não conhecemos 
direito seus sintomas, complicações e sua capacidade de transmissão. 

 

4) Quais são as medidas de higiene que ajudam a se prevenir do Coronavírus? 

Resposta:  

 Lavar as mãos com frequência com água e sabão e se possível utilizar 
álcool gel; 

 

 Em local público, não tocar a mão no rosto; 
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 Quando tossir ou espirrar cobrir com o cotovelo; 
 

 Procurar ficar em isolamento social em casa, para prevenir a circulação 
do Vírus. Só sair em extrema necessidade. 

 

5) Como podemos evitar infecções em lugares públicos? 

Resposta: Quando estiver no espaço público manter uma distância de pelo 
menos 1,5 m (um metro e meio). 

 
 

GEOGRAFIA -  PROFESSORA DANIELE 

 

Objetivo: Demonstrar os fusos horários do Brasil 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e 

analisar as informações disponibilizadas, sugiro que sempre que possível 

pesquisem sobre o tema para aprofundamento da aula. 

Atividade: Aula 4 - Leia com atenção e responda as questões. 

Fusos horários do Brasil 

O território do Brasil é abrangido por três fusos horários. O primeiro fuso 

horário brasileiro, com duas horas a menos em relação ao Meridiano de 

Greenwich, abrange as linhas oceânicas, como as do arquipélago de Fernando 

de Noronha. 

O segundo fuso horário abrange a capital, Brasília. Portanto, é o fuso horário 

oficial do Brasil. O no mapa que esse fuso, com três horas a menos em relação 

a Greenwich, abrange a maior parte do território brasileiro. Já o terceiro fuso 

nacional, com quatro horas a menos em relação a Londres, abrange estados 

da região Centro-Oeste como também da região Norte do país. 
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Imagem retirada do endereço: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1048&evento=5 

Questões 

1) Quantos fusos horários encontramos no Brasil ? 

2) Onde encontramos esses fusos horários ? 

 

Texto extraído do livro Caminhar e transformar – autora Angélica Tozarini. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1048&evento=5
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ARTE – PROFESSORA ROSANGELA 

 

OBJETIVOS: 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música 
em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Paciência 
Composição: Dudu Falcão / Lenine.  

Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 
A vida não para 

Enquanto o tempo 
Acelera e pede pressa 
Eu me recuso, faço hora 
Vou na valsa 
A vida é tão rara 

Enquanto todo mundo 
Espera a cura do mal 
E a loucura finge 
Que isso tudo é normal 
Eu finjo ter paciência 

O mundo vai girando 
Cada vez mais veloz 
A gente espera do mundo 
E o mundo espera de nós 
Um pouco mais de paciência 

Será que é tempo 
Que lhe falta pra perceber? 
Será que temos esse tempo 
Pra perder? 
E quem quer saber? 
A vida é tão rara 
Tão rara 

Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 
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Eu sei, a vida não para 
A vida não para não 

Será que é tempo 
Que lhe falta pra perceber? 
Será que temos esse tempo 
Pra perder? 
E quem quer saber? 
A vida é tão rara 
Tão rara 

Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 
Eu sei, a vida é tão rara 
A vida não para não 

A vida é tão rara 

LETRAS. Dudu Falcão/Lenine, Paciência. Disponível em: 

<https://www.letras.mus.br/lenine/47001/>, acesso em 30/04/2020. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. Escute a música Paciência de Lenine ou leia a composição musical. 

https://www.youtube.com/watch?v=ibLf9P_xfyM 

2. A música “Paciência” pertence ao álbum “Na pressão” de Lenine lançado em 1999. 

Analisando a composição musical é possível estabelecer uma relação entre a música 

lançada em 1999 com o momento atual da Pandemia? 

3. Após escutar a música ou lê-la tente interpretá-la cantando.  

 

LINKS E ANEXOS: 

 
ÁLBUM “NA PRESSÃO”. Disponível em: <https://som13.com.br/lenine/albums/na-pressao>, 
acesso em 30/04/2020. 
 
GLOBOPLAY. Cantores cantam a música “Paciência”, de Lenine. Disponível 
em:<https://globoplay.globo.com/v/8481076/>, acesso em: 29/04/2020. 
 
LENINE OFICIAL. Lenine, Paciência.  Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=ibLf9P_xfyM>, acesso em 07/04/2020. 
 
LETRAS. Dudu Falcão/Lenine, Paciência. Disponível em: 
<https://www.letras.mus.br/lenine/47001/>, acesso em 30/04/2020. 
 
PERDÃO, Gislaine. #ZildaContraCovid – 19. Disponível 
EM:<https://www.youtube.com/watch?v=5Pv9lTUC6pU&feature=youtu.be>, acesso em 
27/04/2020. 

https://www.letras.mus.br/lenine/47001/
https://www.youtube.com/watch?v=ibLf9P_xfyM
https://som13.com.br/lenine/albums/na-pressao
https://globoplay.globo.com/v/8481076/
https://www.youtube.com/watch?v=ibLf9P_xfyM
https://www.letras.mus.br/lenine/47001/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ZildaContraCovid
https://www.youtube.com/watch?v=5Pv9lTUC6pU&feature=youtu.be
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INGLÊS - PROFESSORA ANA PAULA 

OBJETIVOS: 

 Revisar aulas e fixar conteúdos trabalhados; 

 

 Reconhecer e distinguir as letras do alfabeto na   Língua Inglesa; 

 

 Identificar fonemas e sua representação por letras; 

 

 Nomear as letras do alfabeto e recitar na   Língua   Inglesa; 

 

 Conhecer a origem histórica do alfabeto na Língua Inglesa. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Revisar e recordar conceitos, vocabulários e o alfabeto,  já  abordados  em sala 

de aula 

 

ATIVIDADE: 

 Releia o texto “Alfabeto na Língua Inglesa e Origem”, que você copiou 

em   seu caderno na   aula   anterior 

 Se   puder   assista novamente o vídeo no You Tube, ele irá te ajudar 

muito na pronúncia das letras. Clique   no   link   para   abrir: 

https://youtu.be/1j0vLWx9bPM 

Agora, clique   nesse outro    link, ele   é    bem   legal! 

https://youtu.be/BR1a1wNE8cc 

 Copie as questões em seu caderno e responda: 

 

 

 

1. Assinale   a   alternativa correta: 

 

 

https://youtu.be/1j0vLWx9bPM
https://youtu.be/BR1a1wNE8cc
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a) A Língua Inglesa originalmente foi escrita no alfabeto anglo-saxão, em 

uso desde  

(  ) a década de 80 

(  ) o século   V 

(  ) o ano de   1975 

(  ) a   década   de 60 

 

 

b) Este alfabeto foi trazido da ilha que hoje corresponde: 

(  ) à Índia 

(  ) à  Diadema 

(  ) à  África 

(  ) à Inglaterra 

 

 

 

2. Releia novamente a tabela em voz alta: “Letra/Nome da Letra/Pronúncia” 

Agora vamos   soletrar? 

Te desafio   a   decifrar... 

vale   consultar a tabela: 

 

 Pi- ar- ou- ef- i - es- es- ou- ar- ei = _______________________ 

 

 Ei- en- ei = __________ 

 

 Pi- ei- iu- el- ei = ________________ 

 

 

Agora, é    a sua   vez! 

 Soletre   o seu “nome   completo”, não se esqueça   de   soletrar   

também   seu   sobrenome, ok? 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Boas   Aprendizagens! 


