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Atividades que devem ser realizadas entre os dias 04/05 a 08/05 
 
 

CIÊNCIAS 
 
 

Objetivo da atividade:  
O objetivo dessa atividade é que o aluno após a leitura do texto Anfíbios possa compreender 

as principais características relativa à fisiologia e classificação do grupo dos anfíbios. 
 

Contextualização:  
Nessa atividade estaremos dando continuidade ao conteúdo Reino Animal- vertebrados que 

estávamos trabalhando em sala de aula, com ênfase no grupo dos Anfíbios. 
 

Atividade:  
Para essa atividade será necessário realizar a leitura e a interpretação do texto Anfíbios. 

Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno somente as perguntas e respostas para 
entrega posterior. 
 

Gabarito da atividade anterior  
 
1- Resposta pessoal após pesquisa 
2- Chelonia, Crocodilia, Squamata e Rhynchocephalia.  
3- É classificado como completo, e seus representantes são os carnívoros 
4-Assinale a alternativa errada. 
O coração dos répteis apresenta três cavidades. 
5-Cobras e lagartos 
6-Proteção do corpo coberto e a vantagem em ambientes secos.  
7-Para a preservação das espécies.  

 
 
Texto para estudo e atividade. 
 
ANFÍBIOS 
 

Os anfíbios geralmente são dotados de pele lisa, rica em glândulas, e de esqueleto ósseo. 
Podem apresentar quatro patas ou serem ápodes, alguns também possuem cauda. 

 

A Classe Amphibia contempla animais geralmente dotados de pele lisa, rica em glândulas, e 

que, apesar de não serem aquáticos, têm uma relação íntima com este ambiente. São dotados de 

esqueleto ósseo. Podem apresentar quatro patas ou serem ápodes (desprovidos de tal estrutura), 

e cauda (que pode estar presente ou não; dependendo da ordem em que o indivíduo se 

encontra). 

Larvas têm respiração branquial. Os adultos já apresentam os pulmões mais desenvolvidos, 

sendo responsáveis por parte da respiração. Graças à pele muito fina, e rica em vasos 



sanguíneos, os anfíbios conseguem também efetuar trocas gasosas pela pele: é a respiração 

cutânea. 

Quanto à circulação, o sangue pobre em oxigênio chega aos pulmões, onde é oxigenado. 

Depois, direciona-se ao coração, sendo bombeado e transportado às mais diversas partes do 

corpo, também recolhendo o gás carbônico; retornando em seguida aos pulmões. Em razão da 

existência desses dois trajetos, ela é chamada de circulação dupla, sendo típica de vertebrados 

tetrápodes (com quatro patas). 

Alguns são dotados de uma longa e pegajosa língua, que se projeta para fora, capturando 

alimentos. Isso facilita a sua dieta carnívora, dando preferência para animais invertebrados, como 

artrópodes, moluscos, crustáceos e vermes em geral. No entanto, para aqueles que passam por 

estágio larval, a nutrição é oriunda predominantemente de algas e matéria morta. 

Outras estruturas ligadas à alimentação são: esôfago, estômago, intestino delgado, intestino 

grosso e cloaca. Esta última, tal como sabemos, também está relacionada à reprodução. 

Tais animais têm dificuldade em enxergar aquilo que não está em movimento, e por esse 

motivo é que, em ranários, as rações costumam ser servidas em recipientes que vibram. Por 

outro lado, possuem a audição bem apurada. Indivíduos de Ordem Anura, ainda, possuem 

repertórios vocais que auxiliam na identificação daqueles de sua espécie; e que também são 



empregados em interações sociais, como defesa de territórios e atração de fêmeas. Tais sons, 

chamados vocalização, geralmente são emitidos por machos. 

Os anfíbios mais conhecidos são os sapos, rãs e pererecas: os representantes da Ordem 

Anura. Eles não possuem cauda na fase adulta. Já os da Ordem Caudata, ou Urodela, 

representados pelas salamandras, apresentam corpo e cauda longa. Há também a Ordem 

Gymnophiona, na qual seus representantes, as cobras-cegas, não apresentam patas, e 

costumam viver enterradas no solo. 

Anfíbios são dioicos, ou seja: não são predominantemente hermafroditas. Muitos deles são 

ovíparos (fecundação interna, com liberação de ovos no meio externo), embora a reprodução 

desses animais seja bem variável. Geralmente há ritual de corte, seja com repertórios vocais, 

sinais táteis ou mesmo execução de “danças nupciais”. 

Após o nascimento, algumas espécies passam por estágio larval, característica daqueles 

indivíduos que possuem desenvolvimento indireto. A fase larval costuma ser aquática. O 

surgimento gradual das patas, o desenvolvimento dos pulmões e de mais um átrio no coração, o 

encurtamento do intestino, e o desaparecimento da cauda, linha lateral e brânquias; fazem parte 

do processo de metamorfose do indivíduo. 

A larva dos anuros é chamada girino. Quando ele apresenta patas, mas a cauda ainda está 

ali, costumam ser chamados de imagos. Já as larvas das salamandras não têm nome específico, 

e apresentam pernas e características morfológicas bem-parecidas com os adultos. Quanto às 

cobras-cegas, o desenvolvimento é direto. 

No Brasil, há mais de 875 espécies de anfíbios. Tal número faz com que nosso país seja um 

dos que possuem maior diversidade desses animais. 

      Fonte: https://www.biologianet.com/zoologia/anfibios.htm 

 
Sugestão de vídeo para assistir:  
https://www.youtube.com/watch?v=tIwFbPKBC64 
 
 
Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 
 
1- Procure em um dicionário (pode usar a internet) o significado das seguintes palavras: 
a- Glândulas  b- Brânquia  c- Cutânea   
d-Larva  e- Hermafroditas f- Morfologia 
 
2-Em relação ao modo de vida podemos afirmar que os anfíbios: 
 
(    )só vivem na água. 
(    )a fase larval costuma ser aquática. 
(    )gostam de ambientes quentes e secos. 
 
3-Associe as colunas abaixo 

https://www.biologianet.com/zoologia/anfibios.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tIwFbPKBC64


 
(1)Anura  (    )não apresentam patas. 
(2)Gymnophiona, (    )apresentam corpo e cauda longa 
(3)Urodela  (    ) sapos, rãs e pererecas. 
 
4-Quais são as estruturas que fazem parte do sistema digestivo dos anfíbios? 
________________________________________________________________________ 
 
 
5-No texto aparece a palavra metamorfose. Qual é o significado dessa palavra? 
________________________________________________________________________ 
 
 
6-Como ocorre a circulação sanguínea nos anfíbios? 
________________________________________________________________________ 
 
 
7- Explique a diferença que ocorre entre os três tipos de respiração dos anfíbios. 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

ARTES 

 
 

Objetivo:  

Aprender paisagens reais e imaginarias  

 

Ambientação:  

Fazer o aluno diferenciaros padrões de paisagens reais e imaginárias.  

 

Atividade: 

 Leia aatividade abaixoe faça o que se pede. 

 

Você já reparou que alguns artistas escolhem pintar paisagens que existem na realidade e outros preferem 

criar paisagens imaginárias? 

 

Anita malfatti é uma artista brasileira que tornou-se famosa no inicio de sua carreira por usar com muita 

liberdade as cores em sua pintura.  

 

Sabemos com certeza que a imagem da paisagem da artista reproduzida nesta página representa um lugar 

que existe porque ela realmente viajou a europa nessa época e em suas cartas aos amigos escreveu a 

respeito da criação dessa pintura.  

 

Ela começou em uma carta para o escritor mário de andrade que durante sua viagem à italia esteve em 

veneza e la começou a elaborar essa pintura, fazendo desenhos e anotações sobre as cores no local, depois 

pintou a tela em paris trabalhando a partir destes registros.  

 



 
Canaleto, 1924. Anita Malfatti (1889-1964)  
Óleo sobre tela, 52 x 63 cm. 
 
 
O artista brasileiro luiz paulo baravelli criou muitas de suas obras a partir da imaginação. 
 
Ele até deu uma de suas exposições o título de paisagens imaginárias.  
 
O ista costuma iniciar seus trabalhos fazendo esquemas em um caderno, quando esta satisfeito com os 
desenhos eles os amplia e começa fazer a pintura.  
 
A imagem abaixo mostra uma paisagem imaginada por baravelli.  

 
Construção suburbana, 1985. Luis Paulo Baravelli (1942- )  
Acrílica sobre tela, 86 x 151 cm 



 
RESPONDA A ATIVIDADE: 

 
A) O QUE VOCÊ NESSA IMAGEM? 

 

 
B) VOCÊ JÁ ESTEVE EM ALGUM LUGAR PARECIDO? 

 

 
C) O QUE VOCÊ FARIA NESSE LUGAR?  
 

 
D) O QUE VOCÊ ACRECENTARIA A ESTA PAISAGEM? 

 

 
E) PERCEBEU ALGUMA SEMELHANÇA ENTRE AS OBRAS DE ANITA E DE BARAVELLI? 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
PAISAGEM IMAGINÁRIA 
 

1. IMAGINE E ESCREVA UM MINI TEXTO DESCRITIVO DE UM LUGAR QUE VOCÊ NUNCA ESTEVE.  
 

EM SEGUIDA, DESENHE A PAISAGEM QUE IMAGINOU.  
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

 

Objetivo: Promover a familiariedade com as regiões do Brasil 

Contextualização: 

 

 



As Regiões do Brasil são as grandes divisões do território do país. Elas reúnem as 
características físicas ou naturais, do relevo, do clima, da vegetação, da hidrografia, como 
também das atividades econômicas. Considerando que o território brasileiro possui dimensões 
continentais, com 8 515 767,049 km2, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
dividiu o país em cinco grandes regiões:  

 

(Fonte: https://www.todamateria.com.br/regioes-brasileiras) 

 

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a divisão regional do Brasil. Vamos concluir nossa 
pesquisa com os versos da canção de Chico Buarque de Holanda para que você destaque os 
estados 
citados e respectivas regiões. 

Paratodos - Chico Buarque  

O meu pai era paulista 

Meu avô, pernambucano 

O meu bisavô, mineiro 

Meu tataravô, baiano 

Meu maestro soberano 

Foi Antonio Brasileiro  

  

Música de Chico Buarque de Holanda, no CD Paratodos. (Fragmento). 

  

1 - Quais são os estados brasileiros citados nesses versos?  

  

2 - De qual região brasileira são os parentes mencionados pelo compositor?  

  

Veja a letra e ouça a música completa de Chico Buarque, acesse os links abaixo:  

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45158/. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/regioes-brasileiras
https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45158/


PORTUGUÊS 

 
 
Objetivo:  

Produzir uma narrativa. Reconhecer os pronomes interrogativos, refletir sobre a letra de uma 
música e o cotidiano de sua vida escolar. 

  
Contextualização: 
 
Leia o texto com atenção! 

A canoa 
 

Em um largo rio, de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de 

um lado para o outro.Em uma das viagens, iam um advogado e uma professora. Como quem 

gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro: 

 
_Companheiro, você entende de leis? 

 
_ Não. - Responde o barqueiro.E o advogado compadecido:  

 

_ Pena, você perdeu metade da vida! 

 

_ A professora muito social entra na conversa: 
 

_ Barqueiro, você sabe ler e escrever? 
 

_Também não. – Respondeu o barqueiro. 
 

_ Que pena! - Condói-se a mestra - Você perdeu metade da vida! 
 

Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco.O canoeiro preocupado, pergunta: 
 

_Vocês sabem nadar? 
  

_Não! - Responderam eles rapidamente. 
 

_Então é uma pena - Conclui o barqueiro - Vocês perderam toda a vida!Não há saber mais 

ou saber menor. Há saberes diferentes. 

 
Paulo Freire 

 
Fonte: https://eueducadora.blogspot.com/2018/03/atividade-reflexiva-canoa-paulo-freire.html 

 
  
 

1. Explique com as suas palavras o trecho: “Não há saber mais ou saber menor. Há saberes 

diferentes. ” 

 
 
 
 
Leia o diálogo: 
 

https://eueducadora.blogspot.com/2018/03/atividade-reflexiva-canoa-paulo-freire.html


Retorno escolar 
  
 Um jovem rapaz adentra a secretaria da escola para realizar a sua matrícula na educação 

de jovens e adultos. 

 _ Boa noite, qual é o seu nome? – pergunta o agente administrativo. 

 _ Boa noite, meu nome é Alexandre Ribeiro da Silva. 

 _ Quantos anos? 

 _ Tenho quarenta e oito anos. – responde Alexandre 

 _Que dia o senhor pode iniciar as aulas? 

 _ Daqui a dois dias. 

 _ Quem indicou esta escola ao senhor? 

 _ Minha vizinha Claudenice.  

 

 Os termos destacados neste diálogo são pronomes interrogativos: que, quem, quanto 

(s), quanta (s), qual (quais) são utilizados em orações interrogativas. 

  

2. Crie uma história. Utilize os elementos da narrativa que já estudamos, também consulte o 
seu caderno e as atividades anteriores. Não se esqueça de colocar um título. 
Ao narrar um fato, tente contá-lo de forma que o leitor tenha a impressão de estar vendo as 
ações das personagens. Além disso, procure descrever os acontecimentos, coloque 
diálogos e os principais conflitos. 
Utilize os pronomes interrogativos em seu texto. 

 

Leia a letra da música: 

 
“Eu vou seguir” – Marina Elali 
 
Eu sei! 
Que os sonhos são pra sempre 
Eu sei! 
Aqui no coração 
Eu vou! 
Ser mais do que eu sou 
Pra cumprir 
As promessas que eu fiz 
Porque eu sei que é assim 
Que os meus sonhos 
Dependem de mim 
Eu vou tentar 
Sempre! 
E acreditar que sou capaz 
De levantar uma vez mais 
Eu vou seguir 
Sempre! 
Saber que ao menos eu tentei 
E vou tentar mais uma vez 
Eu vou seguir 



Não sei! 
Se os dias são pra sempre 
Guardei! 
Você no coração 
Eu vou! 
Correndo atrás 
Aprendi! 
Que nunca é demais 
Vale a pena insistir 
Minha guerra 
É encontrar minha paz 
Eu vou tentar 
Sempre! 
E acreditar que sou capaz 
De levantar uma vez mais 
Eu vou seguir 
Sempre! 
Saber que ao menos eu tentei 
E vou tentar mais uma vez 
Eu vou seguir oh, oh, oh! 
Eu vou tentar 
Sempre! 
E acreditar que sou capaz 
De levantar uma vez mais 
Eu vou seguir 
Sempre! 
Acreditar que sou capaz 
De levantar uma vez mais 
Eu vou seguir 
Eu vou, eu vou, eu vou 
Sempre! 
Fonte: https://www.letras.mus.br/marina-elali/1040126/ 
 
3. Na letra desta música há um trecho “Eu vou tentar / Sempre! / E acreditar que sou capaz / 

De levantar uma vez mais / Eu vou seguir / Sempre! / Saber que ao menos eu tentei / E vou 

tentar mais uma vez”. Compare este trecho com a educação de jovens e adultos. Quais as 

dificuldades para estudar no período noturno e ao mesmo tempo lidar com o seu trabalho e a sua 

família? 

 

4. Leia este fragmento e comente: 

“Porque eu sei que é assim / Que os meus sonhos / Dependem de mim” 
a) Qual a importância dos sonhos na sua vida? Quais as motivações para que continue 

estudando na educação de jovens adultos?  

 

Saber mais: 

 
Caso tenha acesso à internet poderá ouvir a música “Eu vou seguir” na voz da intérprete Marina 
Elalino youtube por meio do link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lIg0xlk31W4 
 
 
 
 

https://www.letras.mus.br/marina-elali/1040126/
https://www.youtube.com/watch?v=lIg0xlk31W4


MATEMÁTICA 

 

 
Objetivo: 
 

 Apresentar operações financeiras do cotidiano. 

 Comparar e ordenar números inteiro, associá-los a pontos da reta numerada e utilizá-
los em situações que envolvam adição e subtração. (EF07MA03)  

 Compreender os números inteiros como uma ampliação dos números naturais. 
 
Contextualização: 
 
Atividade: 
  
Resolva as situações problemas. 
 
1) Joana tem R$60.000,00 na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes operações 
bancárias: 
 • Retira R$7.350,00. 
• Deposita R$1.830,00. 
• Retira R$46.690,00. 
• Retira R$12.500,00. 
 Após todas essas operações, o saldo final de Joana fica positivo ou negativo? Em quantos reais? 
 
2) Joana tem R$60.000,00 na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes operações 
bancárias: 
 • Retira R$5.350,00. 
• Deposita R$10.830,00. 
• Retira R$46.690,00. 
• Retira R$12.500,00. 
 Após todas essas operações, o saldo final de Joana fica positivo ou negativo? Em quantos reais? 
 
3) Joana tem R$60.000,00 na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes operações 
bancárias: 
 • Retira R$735,00. 
• Deposita R$1.830,00. 
• Retira R$66.690,00. 
• Retira R$12.500,00. 
 Após todas essas operações, o saldo final de Joana fica positivo ou negativo? Em quantos reais? 
 
4) Certo dia em Diadema a temperatura estava 25 graus (Celsius). No fim do dia estava em 18 
graus. Quanto diminuiu a temperatura ? 
 
5) Certo dia em Nova York a temperatura estava 2 graus (Celsius). No fim do dia estava em 8 
graus negativo. Quanto diminuiu a temperatura ? 

 
 
 
 

HISTÓRIA 

 
Tema : O capitalismo 
 
OBJETIVOS  : Compreender e refletir sobre o capitalismo e sobre o conceito de mais-valia. 



CONTEXTUALIZAÇÃO: 

MOTOR A VAPOR 

 Um dos principais fatores que impulsionaram a Revolução Industrial no século XVIII foi o 
desenvolvimento do motor a vapor.  Seu principio de funcionamento está na transformação da energia 
térmica, gerada pela queima de combustível fóssil (na época, o carvão), em energia mecânica.  

A pressão adquirida pelo vapor pode deslocar êmbolos ou acionar turbinas que colocam o motor em 
movimento. Na época, esse principio foi utilizado na indústria têxtil e nas locomotivas, que transformaram 
radicalmente a manei-ra de transportar mercadorias e pessoas.  

 
 

 

 

 

 

Gravura representando máquina a vapor, 
inventada por James Watt em 1756.  

 
 

O CAPITALISMO  

Atualmente, vivemos em uma sociedade capitalista. Alguns estudiosos consideram que o 
Capitalismo intensificou uma divisão de classes: de um lado, os detentores dos meios de produção (como 
dinheiro, maquinário, matéria-prima) e, de outro, os não proprietários (como proletários, operários). Logo, 
os meios de produção são privados, ou seja, pertencem a uma pessoa ou grupo específico, são os que não 
detém esses meios vendem sua força de trabalho em troca de um salário.  

No século XIX, o intelectual alemão Karl Marx dedicou-se ao estudo do Capitalismo. Para Marx, 
o objetivo principal do modo de produção desse sistema econômico é o lucro, isto é, a obtenção de um 
ganho maior sobre a venda do produto fabricado em relação ao gasto necessário para a sua produção.  

Baseado no pressuposto do livre-comércio e da competição entre fornecedores, esse sistema 
permite que haja variedade de preços e de produtos, já que cada fornecedor investe no aprimoramento de 
seus bens visando vendê-los em maior quantidade. Mas como funciona tudo isso?  

Vamos observar, por exemplo, os gastos diários de um dono de uma fábrica pequena de 
sapatos:  

• Manutenção da fábrica (por exemplo, água, luz, máquinas): R$ 40,00.  
• Matéria-prima: R$ 30,00.  
• Custos da produção de dez pares de sapatos: R$ 70,00.  
• Mão de obra: R$ 30,00 ao dia, por trabalhador (cada um recebe esse valor por uma carga de 

trabalho de 8 horas diárias).  



 Cada trabalhador fabrica dez 
pares de sapato por dia. Eles são vendidos 
R$ 20,00 cada um. Logo, quando o dono da 
fábrica vende dez pares, recebe R$ 200,00. 
Desse dinheiro, R$ 70,00 são utilizados para 
pagar a produção dos sapatos; portanto, 
esse fabricante tem um lucro de R$ 130,00. 

 

O  trabalho do operário rendeu 
um lucro para o dono da fábrica de R$ 16,25 
por hora. Mesmo pagando ao operário R$ 
3,75 por hora, o dono da fábrica se 
apropriou de R$ 12,50 do lucro gerado pelo 
trabalhador. Esse valor não pago ao 
operário recebe o nome de mais-valia.  

Para Karl Marx, esse mecanismo, 
descrito aqui de forma simplificada, 
funciona em todos os setores produtivos da 
economia. A apropriação da mais-valia pelo 
proprietário da máquina representa uma 
acumulação de capital, que pode ser 
reinvestida a qualquer momento, sempre na 
expectativa de alcançar maiores lucros.  

 

Charge de Will Leite, 2013.  

Importante 

 Atualmente, a divisão do trabalho é 
muito mais sofisticada do que foi no inicio 
da Era Industrial. Mas, de forma geral, 
mesmo em atividades mais técnicas e nos 

trabalhos mais especializados, ainda Podemos dividir a sociedade em classes. Também existem grupos ou 
pessoas que controlam os meios de produção grupos responsáveis Pela organização burocrática que 
detêm os meios de produção e grupos que executam diretamente um trabalho.   

 
1) Assinale as palavras que no seu entendimento representam caracteristicas do modo de produção 

capitalista: 

 
A) DESCANSO (   ) 

B) LUCRO (   ) 

C) MAIS-VALIA (   ) 

D) LAZER (    ) 

E) IGUALDADE (   ) 

F) CLASSE SOCIAL (   ) 

2) Qual entendimento você tem sobre o que vem a ser capitalismo? 



INGLÊS 

 
 

Contextualização 
 
 Vimos a todo momento nos noticiários a situação que vivemos marcada por números, datas. Por 
isso estudaremos os meses e os números e alguns usos em inglês. 
 
Objetivos 

Construir repertório lexical relativo a números cardinais,dias da semana, preposição de tempo (on)  
 
Não se esqueça: os exercícios devem ser copiados e respondidos no caderno. Não precisa copiar os 
textos. Caso você tenha como imprimir, pode anotar devidamente as respostas no caderno, juntando as 
atividades impressas. 
 
 
Let’s continue. Goodjob!  (Vamos continuar. Bom trabalho!) 

A. See the grafic below. (Veja o gráfico abaixo)  
 

 
 
https://www.google.com.br/search?q=campanha+contra+covid+na+inglaterra 
 
Gráficos são textos com diferentes códigos (números, linhas, cores, palavras) e de fácil interpretação. 
 
1. Qual país teve mais perdas? 

2. Como estava o Brasil? Manteve-se bem? 

3. Consulte sua lista de países e nacionalidades (semana 2) e escreva em inglês o nome dos países que 

aparecem no  gráfico e suas respectivas nacionalidades. 

 

B. Ampliando vocabulário - Daysoftheweek. (Dias da semana) 
 

Os dias da semana em inglês são chamados de weekdays, enquanto os finais de semana são 
chamados de weekend. O dia útil no inglês é chamado de Business day. Vale lembrar também que os dias 
da semana são sempre iniciados com a letra maiúscula. Utiliza-se a preposição on para se referir aos dias 
da semana em inglês. 

https://www.google.com.br/search?q=campanha+contra+covid+na+inglaterra


 

Português Inglês Abreviação 

Segunda-feira Monday Mon 

Terça-feira Tuesday Tues 

Quarta-feira Wednesday Wed 

Quinta-feira Thursday Thurs 
Sexta-feira Friday Fri 

Sábado Saturday Sat 

Domingo Sunday Sun 

 
 
Numbers 1-50.Números de 1 a 50. 
 

 
Exercícios 
 
1. Agora escreva o número em inglês e o dia da semana para os eventos indicados abaixo. Veja o exmplo: 
 Ano Novo em janeiro: 1, quarta-feira:  one, Wednesday 
a. Carnavalem fevereiro: 25, terça-feira:..................................................................................................... 
b. Sexta-feira Santa: 10: 
................................................................................................................................................... 
c. Véspera de Tiradentes: 20, segunda-feira: 
................................................................................................................... 
d. Dia do trabalho: 1, sexta-feira: 
...................................................................................................................................... 
 
2.Faça uma lista de aniversários de familiares e amigos. Escreva o dia do mês e da semana em inglês. Pelo 
menos cinco pessoas por mês. 
Exemplo:  
Renata – 08/01, quarta-feira: eight, on Wednesday 

 

 


