
1 

 

EMEB TOM JOBIM 

ATIVIDADE 5  

6ª série A 

 

Prezados estudantes da EJA, 

Desejamos que todos estejam bem! 

 

Os Prefeitos das cidades do Grande ABC analisaram o avanço do 

número de casos da COVID-19 nas sete cidades e decidiram dar 

continuidade ao isolamento social como medida para enfrentar a 

pandemia. 

Segundo o portal de notícias Eagle News(www.eaglenews.com.br) em 

publicação do dia 04/05/2020, o índice de isolamento em Diadema em 

03/05/2020 foi de 64%. 

 

Para evitarmos a contaminação e a doença, precisamos continuar a 

ficar em casa e sair somente quando for extremamente necessário. 

 

As professoras e professores estão muito empenhados em preparar as 

atividades, que continuarão a ser disponibilizadas semanalmente. 

 

As atividades abaixo deverão ser realizadas nos cadernos ou folhas 

avulsas e precisarão ser apresentadas aos professores no retorno 

escolar! 

 

UMA ÓTIMA SEMANA DE APRENDIZAGENS PARA TODOS!!! 

 

http://www.eaglenews.com.br/
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INGLÊS 

ATIVIDADE 5 - 6ª série A 

 

Professor: JOÃO EVANGELISTA 

 

Objetivo:  Reconhecer a importância da Língua Inglesa no mundo e sua influência nos dias 

atuais. 

 

 

Contextualização:  Recordar o tema já discutido em sala de aula.  

 

 

Atividade:  

A atividade desta semana será a CORREÇÃO DA ATIVIDADE 1 (referente à semana de 30/03 

a 03/04 de 2020). A correção está em negrito. 

 

 A Língua Inglesa é hoje uma das línguas mais faladas no mundo. Por ser uma língua 

relativamente simples em relação à outras faladas no mundo, o inglês acaba ocupando o posto 

de idioma mais utilizado no ambiente corporativo das relações internacionais. 

 Além disso, com os crescentes processos de globalização, a Língua Inglesa acabou 

sendo incorporada ao nosso vocabulário, ganhando cada vez mais espaço em nossas vidas, 

através de anúncios, internet, produtos, marcas, e muitas outras formas, influenciando 

diretamente os mais diversos e amplos aspectos em nossas rotinas. 

 Por esses motivos, é natural o protagonismo que este idioma assumiu no mercado de 

trabalho e em nossas vidas na atualidade.  

 

Questões: 

1- A Língua Inglesa é uma das línguas mais faladas no mundo? 

( x ) Sim 

(    ) Não   
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Justifique sua resposta: A maioria dos países usa o inglês para exportação de mercadorias, 

sendo o dólar a moeda de uso internacional. 

 

2- Cite alguns países que utilizam a Língua Inglesa: 

Resposta: EUA, Inglaterra, Canadá, África do Sul, Nigéria, Guiana, Bahamas etc. 

 

 

3- Em quais situações ou locais no seu dia a dia você se depara com palavras de origem inglesa? 

Resposta: Nas empresas de entregas como a palavra “delivery”, nas academias com a 

palavra “fitness”, Shopping Centers (significa “centro de compras”), falar em OFF que 

significa “microfone desligado”, o tão famoso “Call Center” significa “Centro de 

chamadas telefônicas” 

 

 

Descreva um exemplo de uma dessas situações: 

Resposta: Por exemplo quando nós vamos ao shopping center, muitas placas e produtos 

estão com o nome em inglês. Quando se fala 30% OFF, significa 30% de desconto no 

produto. 
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GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 5 - 6ª série A  

 

Professor: EDVANILTON MARQUES BASTOS 

Objetivos: Compreender a formação dos Estados e seus critérios de independência geopolítica 

diante dos organismos internacionais. 

Contextualização: Analisar as diferentes formas de formação de um Estado, tanto no campo 

interno, como externo, seguindo critérios como, delimitação territorial e capacidade de 

estabelecer relações diplomáticas com outros estados. 

 

ESTADOS NÃO RECONHECIDOS 

São denominados Estados não reconhecidos aqueles territórios cujo reconhecimento 

internacional diplomático é nulo ou limitado, ou ainda com governo representativo estabelecido 

ou exilado. 

No campo do Direito Internacional Público, um Estado têm reconhecida sua independência 

quando obedece aos seguintes critérios: 

• Território delimitado; 

• População permanente; 

• Um governo representativo; 

• Capacidade de estabelecer relações diplomáticas com outros estados. 

Muitas vezes, porém, encontramos casos onde estes fatores estão presentes ou são de 

implementação imediata, mas, por pressão política, militar e diplomática de outras nações, tais 

territórios veem sua ascensão à soberania completa barrada. Exemplo clássico é o do Estado 

Palestino, que até hoje tem sua independência frustrada principalmente pelas dificuldades 

impostas por Israel, com o apoio explícito dos Estados Unidos. Há muito a Autoridade Palestina 

possui relações com outros estados, e até mesmo assento na ONU, mas as questões com Israel, 

que vê na autodeterminação palestina uma ameaça à sua segurança e em última instância à 

sua existência, acaba por frustrar os anseios deste povo. 

Por outro lado, temos entidades que possuem um reconhecimento limitadíssimo e tem sua razão 

de ser no apoio de um outro país, com interesse na autonomia daquele território em particular. 

Exemplos não faltam, como por exemplo, a República Turca do Norte de Chipre (RTNC), que 

ocupa cerca de um terço da parte nordeste da ilha de Chipre e é composta por uma população 

de etnia turca. Ocorre que a RTNC não possui praticamente nenhum reconhecimento 

internacional, apenas o da Turquia, que é responsável por muito do comércio e relações 

internacionais daquele território. 

Outro exemplo é a República da Transnístria, que se declara independente da Moldávia. 

Quando a Moldávia se desmembrou da extinta União Soviética, em 1990, a região da 

Transnístria, no nordeste do território, ocupado por uma minoria russa, resolveu separar-se do 

https://www.infoescola.com/direito/direito-internacional-publico/
https://www.infoescola.com/historia/palestina/
https://www.infoescola.com/historia/palestina/
https://www.infoescola.com/direito/autodeterminacao-dos-povos/
https://www.infoescola.com/europa/moldavia/
https://www.infoescola.com/historia/uniao-sovietica/
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território moldavo. Seguiu-se uma breve guerra civil, sem nenhum vitorioso e a república 

separatista continua reclamando sua autonomia, sendo atualmente reconhecida por apenas dois 

outros estados com reconhecimento também limitadíssimo, a Abecásia e a Ossétia do Sul. 

Há ainda o caso de estados cujo reconhecimento é significativo, possuem os requisitos 

apregoados na teoria do Direito Internacional, mas, por força de uma potência alienígena, 

encontram-se ocupados, como é o caso do Saara Ocidental, antiga colônia espanhola no norte 

da África, ocupada desde 1975 pelo Marrocos. O governo do Saara no exílio é membro de pleno 

direito da União Africana e possui o reconhecimento de 84 países atualmente. Planos para um 

referendo que decida a autonomia são constantemente adiados pelo Marrocos. 

Outros países que popularmente são considerados como tal, na verdade não possuem pleno 

reconhecimento, como por exemplo a República da China (Taiwan) e Israel. 

www.infoescola.com.br- acesso em 06/05/2020 

Atividade: 

Considerando o texto acima, copie as questões e responda em seu caderno: 

1ª) Qual é a definição de Estados não reconhecidos? 

R- 

2ª) O que o Estado precisa ter para ser reconhecida sua independência no campo do Direito 

Internacional Público? 

R- 

3ª) Por que Israel não aceita a independência do Estado da Palestina? 

R- 

4ª) Assinale a resposta correta: 

Qual desses países ocupa o Saara Ocidental desde 1975? 

a) (   ) Marrocos                           c) (   ) Nigéria 

b) (   ) Angola                              d) (   ) África do Sul 

 

5ª) O governo do Saara no exílio é membro de pleno direito, de qual dessas organizações? 

a) (  ) União Asiática                    c) (   ) União Europeia 

b) (   ) União Africana                  d) (   ) União Continental 

 

6ª) Em que ano a Moldávia se declara independente da extinta União Soviética? 

a) (   ) 1840       c) (   ) 1990 

b) (   ) 1930       d) (   ) 1999 

https://www.infoescola.com/europa/abecasia/
https://www.infoescola.com/europa/ossetia-do-sul/
https://www.infoescola.com/africa/saara-ocidental/
https://www.infoescola.com/geografia/uniao-africana/


6 

 

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 5 - 6ª série A 

 

Professora: GRAÇA 

Objetivo:  Reconhecer a diversidade animal, caracterizando e estabelecendo relações entre os 
principais grupos. 
 
Contextualização:  Após a análise da constituição e das relações básicas que ocorrem nos 
ambientes e do mecanismo de evolução dos seres vivos, damos continuidade ao estudo dos 
animais: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 
 
Descrição da atividade: 
Utilizando o texto a seguir, estude-o cuidadosamente e faça as atividades nele propostas em seu 
caderno. 

MAMÍFEROS                                                                                                                                              
 
Com filhotes que mamam. 
 
Homeotérmicos: com temperatura corporal constante. 
 
Sistema digestório completo: com duas aberturas, boca para entrada de alimento e ânus para 
eliminar fezes. 
 
Respiração pulmonar: com pulmões, órgãos esponjosos que retiram oxigênio do ar e eliminam 
gás carbônico para ele. 
 
Excreção: urina líquida com bexiga urinária. 
 
Sistema nervoso: é dorsal (nas costas) com cérebro e medula espinhal. 
 
Sistema cardiovascular: é fechado (o sangue não sai dos vasos, circulando com grande rapidez) 
e o coração tem quatro cavidades (espaços) em seu interior 
. 
Reprodução: é sexuada, onde ocorre mistura de características, determinando variedade nos 
descendentes, o que facilita a adaptação e evolução da espécie e são vivíparos (o filhote 
desenvolve-se à custa do organismo materno). 
 
Poucos são ovíparos (botam ovos, como o ornitorrinco) e marsupiais (o filhote nasce precoce e 
termina de se desenvolver em uma bolsa, como o canguru). 
 
Todos amamentam os filhotes e têm grande cuidado com eles. 
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AVES 

 
Com penas, bico e asas. 
 
Homeotérmicas: sistema digestório completo: com bico, sem dentes, para entrada de alimento, 
e cloaca, para eliminar fezes, urina e elementos de reprodução (ovos, espermatozoides). 
 
Respiração pulmonar: pulmões com sacos aéreos. 
 
Excreção: urina pastosa (economiza água e não prejudica o embrião dentro do ovo), sem bexiga 
urinária. 
 
Sistema nervoso: dorsal. 
 
Sistema cardiovascular: fechado, o coração tem quatro cavidades. 
 
Reprodução: é sexuada e são ovíparos (produzem e eliminam ovos). 
 

Chocam os ovos, alimentam os filhotes e têm cuidado com eles. 
 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

sangue arterial: rico 
em gás oxigênio (O2) 
sangue venoso: rico 
em gás carbônico 
(CO2) 
                                                   

 calaza 
casca e membrana da casca - protegem e evitam 
desidratação. 
clara – alimento.      calaza – sustenta a gema.  
câmara de ar – reserva de ar.    gema – alimento.  
disco germinativo – origina o embrião. 
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RÉPTEIS 
 
De pele seca com escamas. 
 
Pecilotérmicos: com temperatura corporal que varia de acordo com a temperatura do ambiente. 
 
Sistema digestório completo: com boca e cloaca. 
 
Respiração pulmonar. 
 
Excreção: urina pastosa sem bexiga urinária; há exceções. 
 
Sistema nervoso: dorsal. 
 
Sistema cardiovascular: fechado, o coração tem quatro cavidades incompletas; há exceções. 
 
Reprodução: sexuada, são ovíparos ou ovovivíparos (produzem ovos que se desenvolvem 
dentro do corpo materno). 
 
O calor do ambiente choca os ovos e não têm cuidado com os filhotes. 
 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sangue misturado  
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ANFÍBIOS 

 
Com pele úmida e lisa. 
 
Pecilotérmicos: com temperatura corporal que varia de acordo com a temperatura do ambiente. 
 
Sistema digestório completo: com boca e cloaca. 
 
Respiração: nas larvas é branquial, isto é, através de brânquias (finas dobras de pele com vasos 
sanguíneos) que retiram oxigênio da água e eliminam gás carbônico para ela. Nos adultos é 
cutânea, ou seja, através da pele (úmida, absorve oxigênio e elimina gás carbônico para o ar) e 
também pulmonar. 
 
Excreção: urina líquida com bexiga urinária. 
 
Sistema nervoso: dorsal. 
 
Sistema cardiovascular: fechado, o coração tem três cavidades. 
 
Reprodução: sexuada, são ovulíparos (eliminam óvulos e espermatozoides na água). 
 
Não têm cuidado com os filhotes. 
  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik8vKwpYzWAhXlslQKHcO8DKwQjRwIBw&url=https://pt.slideshare.net/paraclito12/respiracin-2351730&psig=AFQjCNGkcOwkLHCh8eYZn5eSD7HZmEIpOQ&ust=1504640580809847
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnOzbpYzWAhXqi1QKHX_7DV0QjRwIBw&url=http://slideplayer.com.br/slide/1640609/&psig=AFQjCNGhZG2FQQDPwLf3bR1QhrcJZY7hnQ&ust=1504640741954856
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PEIXES 
 
De pele úmida com escamas. 
 
Pecilotérmicos: com temperatura corporal que varia de acordo com a temperatura do ambiente. 
 
Sistema digestório completo: com boca e ânus ou cloaca. 
 
Respiração: branquial. 
 
Excreção: urina líquida com bexiga urinária. 
 
Sistema nervoso: dorsal. 
 
Sistema cardiovascular: fechado, o coração tem duas cavidades. 
 
Reprodução: sexuada, podem ser ovulíparos, ovíparos (ovo sem casca seca), ovovivíparos ou 
vivíparos. 
 
Não têm cuidado com os filhotes. 
 

       

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Exercícios: 

1. Seguindo as instruções da primeira coluna (características) complete a tabela a seguir: 
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Animal 

vertebrado PEIXES ANFÍBIOS RÉPTEIS AVES MAMÍFEROS 

Características 

1. EXEMPLOS 

(dê 3 de cada: 

pomba, rã...) 

 

     

2. VIDA 

(aquática e/ou 

terrestre) 

 

     

3. PELE 

(seca ou úmida; e 

lisa, escamas, 

pelos ou penas) 

 

     

4. SISTEMA 

DIGESTÓRIO 

(ânus ou cloaca) 

     

5. RESPIRAÇÃO 

(pulmonar, 

branquial e/ou 

cutânea) 

 

     

6. CORAÇÃO 

(2, 3 ou 4 

cavidades) 

 

     

7. EXCREÇÃO 

(líquida ou 

pastosa) 

 

     

8. SISTEMA 

NERVOSO E 

ÓRGÃOS DOS 

SENTIDOS 

(com ou sem) 

     

9. 

TEMPERATURA 

CORPORAL 

(homeotermos ou 

pecilotermos) 

     

10. 

REPRODUÇÃO 

(ovulíparo, 

ovíparo, 

ovovivíparo e/ou 

vivíparo) 
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2. A reprodução __________________________ determina variedade entre os descendentes, 
pois ocorre mistura de características, o que ajuda na adaptação ao meio, ao contrário da 
assexuada. 
 

 

3. A respiração ________________ ocorre em meio terrestre, já a respiração 
________________ ocorre em meio aquático. Os pulmões dos __________________ são mais 
eficientes, pois são mais ramificados (maior passagem de ar). E a respiração cutânea ocorre 
através da _______________. 
 
 

4. Através do ____________ são eliminadas apenas as fezes, enquanto pela _____________ 
são eliminadas fezes, urina e elementos reprodutores. 
 
 

5. Relacione: 
a) ovíparos        b) ovovivíparos        c) vivíparos        d) ovulíparos 
(     ) Produzem e eliminam ovos. 
(     ) Eliminam óvulos e espermatozoides na água. 
(     ) O filhote desenvolve-se à custa do organismo materno.                    
(     ) Produzem ovos que são mantidos no interior do corpo. 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

Os seres vivos - Carlos Barros - Ed. Ática 
Ciências: a vida na Terra - Fernando Gewandsznajder - Ed. Ática 
Biologia hoje - Volume 2 - Sérgio Linhares - Fernando Gewandsznajder - Ed. Ática 
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 5 - 6ª série A 

 

Professor: MARCOS 

 

Olá! 
Como estão? Todos bem? Espero que sim. 

De acordo com o portal de notícias Eagle News (www.eaglenews.com.br), em publicação do dia 

04/05/2020, os prefeitos do ABC analisaram o avanço do número de casos da COVID-19 nas 

setes cidades e decidiram dar continuidade ao isolamento social como medida para enfrentar a 

pandemia. 

Segundo o mesmo portal, o índice de isolamento em Diadema, em 03/05/2020 foi de 64%. 

Então, continuemos em casa, saindo somente quando for extremamente necessário. 

 

Uma boa semana! 

 

Dúvidas:         +55 11 967453334 

 

 

 

Segue a resolução das questões da ATIVIDADE 4, que foram enviadas na semana anterior (04 

a 08/05/2020): 

 

Atividades 

 

1. Segundo o texto, como os chineses representavam os números? 

Representavam através de vara de bambu. As barras vermelhas representavam os números 

positivos e as pretas, os números negativos. 

 

2. Como os hindus tratavam o número negativo? 

No século VII já admitiam a existência do número negativo e os tratavam como dívidas. 

 

3. Em nosso cotidiano, onde encontramos números negativos? 

Resposta pessoal. 

 

4. A conta corrente de Manoel estava com saldo negativo de R$ 128,00. Ele depositou um 

cheque de R$ 150,00 e R$ 45,00 em dinheiro. Não existindo nenhuma outra movimentação, qual 

é o saldo de Manoel após os depósitos? 

Usando a calculadora do celular: 

150 + 45 – 128 = 67 

O saldo de Manoel é R$ 67,00. 

  

http://www.eaglenews.com.br/
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5. João tinha R$ 600,00 em sua conta corrente. Gastou R$ 350,00 no supermercado e R$ 

280,00 na farmácia, pagando com cartão de débito. Qual o saldo atual? 

Usando a calculadora do celular: 

600 – 350 – 280 = – 30  

 

Observamos que o resultado foi antecedido pelo sinal –. Significa que João ficou devendo ao 

banco. Chamamos de Saldo negativo. 
 

ATIVIDADE 5 
(referente a semana de 11 a 15 de maio) 

 

Objetivos da atividade: 

• Realizar observações sobre o cotidiano, utilizando conceitos matemáticos; 

• Continuar cálculos com números negativos; 

• Utilizar a calculadora como ferramenta tecnológica presente no cotidiano. 

 

Contextualização: 

Estudar números inteiros relativos. 

 

Atividade: 

Resolver as questões a seguir em folha avulsa para ser apresentada ao professor no retorno às 

aulas presenciais. 

 

Leia com atenção o texto e responda as questões: 

 

Frio derruba temperaturas e bate recordes no Brasil 

 

A massa de ar polar formada por um anticiclone que veio da Argentina avançou pelo 
continente e derrubou a temperatura em todo país. Os termômetros brasileiros registraram 
mínimas abaixo de 0ºC, neve e chuva congelada em várias cidades da região Sul. Mais de 50 
cidades amanheceram com frio abaixo de 0ºC. Pelo menos 15 cidades gaúchas registraram 
temperaturas negativas na madrugada. 

Assim como na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, nevou em outras cidades do 
Brasil como Canela, Caxias do Sul e Palmeira das Missões. 

A menor temperatura foi registrada na cidade de São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, 
com mínima de −3,4°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

A cidade de Bom Jardim da Serra teve a temperatura mais baixa do ano até agora em Santa 
Catarina, com −7,4ºC. 

Já em Urupema, também na Serra, fez −6,6ºC, mas por causa dos ventos de até 43km/h a 
sensação térmica chegou aos −17°C. 

O frio ainda deve continuar até a metade desta semana. Essa massa de ar polar poderá 
ser a mais forte a agir sobre a América do Sul neste ano. Bariloche também teve recorde de 
frio, com temperaturas de −25°C. 

Ao sair de casa, leve um casaco a mais e doe para quem precisa. 

Fonte: https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-
brasil/. Acesso em 05 mai. 2020 

https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-brasil/
https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-brasil/
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Atividades 

 
Esse texto é uma reportagem publicada em 18 de julho de 2017 sobre o clima de algumas 
cidades do Brasil nessa data. A respeito das informações que estão nele, responda: 
 

1. Qual foi a menor temperatura indicada na reportagem? Em que cidade ela aconteceu? 
 
 
 

2. Em algum lugar a temperatura nem estava positiva nem negativa? 
 
 
 

3. Houve temperaturas abaixo de zero? Em que locais? 
 
 
 

4. De modo geral, em sua cidade, as temperaturas costumam ser baixas ou altas? Isso quer 
dizer que aí, na maior parte do tempo, faz frio ou faz calor? 

 
 
 

5. Há um trecho do texto que diz: “Já em Urupema, também na Serra, fez −6,6ºC, mas por 
causa dos ventos de até 43km/h a sensação térmica chegou aos −17°C. Imagine que em 
Urupema a temperatura triplicasse. Quantos graus alcançaria? E a sensação térmica? 

 

 

 

Referências: 

 

ALVES, Evanilson Landim e outros. A resolução de problemas que tratam de números inteiros relativos por alunos 

da EJA. Disponível em: http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cnem/cnem/principal/cc/PDF/CC53.pdf. 

Acesso em: 28 de abr de 2020. 

COM 188 óbitos, prefeitos do ABC reiteram isolamento social. Eagle News, 04 de mai de 2020. Disponível em: 
https://www.eaglenews.com.br/com-188-obitos-prefeitos-do-abc-reiteram-isolamento-social-diadema-tem-mais-7-
mortes/. Acesso em 05 de mai de 2020. 

EJA Moderna: Educação de Jovens e Adultos: Anos Finais do Ensino Fundamental, 1ª ed São Paulo: FTD, 2013. 

FRIO derruba temperaturas e bate recordes no Brasil. Joca, 18 de jul de 2017. Disponível em 

https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-brasil/  Acesso em 04 de mai de 2020. 

PARENTE, Eduardo Afonso de Medeiros Caminhar e Transformar Matemática: Anos Finais do Ensino Fundamental 
- Educação de Jovens e Adultos, 1ª ed São Paulo: FTD, 2013. 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Trilhas de Aprendizagens. Ensino 
Fundamental – 7º ano. São Paulo. SME/COPED, 2020. 

  

http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cnem/cnem/principal/cc/PDF/CC53.pdf
https://www.eaglenews.com.br/com-188-obitos-prefeitos-do-abc-reiteram-isolamento-social-diadema-tem-mais-7-mortes/
https://www.eaglenews.com.br/com-188-obitos-prefeitos-do-abc-reiteram-isolamento-social-diadema-tem-mais-7-mortes/
https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-brasil/
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 5 - 6ª série A 

Professor: ALEXANDRE 

Objetivo: retomada de conteúdo sobre a Idade Média. 

Contextualização: estudar a História Medieval. 

HISTÓRIA MEDIEVAL 

 A História Medieval é o período da história do Ocidente situado entre a História Antiga e a 

História Moderna. 

 A definição do etapismo histórico é algo que gera muita discussão entre os historiadores. 

 A forma como estamos acostumados com os períodos históricos é uma convenção 

totalmente baseada na realidade da história europeia. Usualmente, utilizamos História Antiga, 

História Medieval, História Moderna e História Contemporânea para determinar os momentos em 

que as condições de vida e as relações humanas foram diferenciadas ao longo da história. Mas 

este ponto de vista eurocêntrico não leva em consideração a existência de outros povos e outras 

civilizações fora do continente europeu ou de sua área de abrangência antes da Idade Moderna. 

América e África, por exemplo, apenas são inseridas na história da humanidade, segundo esta 

conceituação, a partir da História Moderna, enquanto, na verdade, possuíam civilizações tão bem 

estruturadas quanto aquelas que existiam na Europa. 

 

Atividade:  

Nesta semana, disponibilizarei a CORREÇÃO da ATIVIDADE 1 (referente à semana de 30/03 a 

03/04 de 2020). 

Questões: 

1)  Considerando o texto acima, registre-o em seu caderno, procure o significado das palavras 

desconhecidas e registre a sua opinião sobre o assunto. 

Vocês devem copiar o texto em seu caderno. 

As palavras que vocês não conhecem devem ser pesquisadas no dicionário ou na internet 

e escritas no caderno com o seu significado. 

Conclusão do entendimento do assunto: 

 A ideia de etapismo histórico seria uma forma de facilitar o entendimento do conjunto geral 

da história, pois bem, nós já fizemos a retomada desse estudo em sala de aula quando vimos a 

linha do tempo. 

 Esta linha do tempo na História Geral é dividida no início em Pré-História, desde a origem 

do homem até a idade dos metais, que seria o Neolítico, Idade Antiga, Idade Média, Idade 

Moderna e Idade Contemporânea. Já na História do Brasil nós temos o registro do Brasil Colonial, 

Brasil Império e Brasil República. 

Referências: https://www.infoescola.com/historia/historia-medieval/ acesso em 05/05/2020 

https://www.infoescola.com/historia/historia-medieval/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 5 - 6ª série A 

 

Professora: MARLUCI 

 
Objetivos:    

• Compreender o conceito e o papel das classes gramaticais nas frases; 

• Identificar e classificar os substantivos. 

Contextualização:  Nas atividades anteriores estudamos as frases, sua formação e seu papel 
no texto. Depois fizemos um estudo do texto através da interpretação de texto dissertativo e do 
narrativo do gênero fábula. Começamos a estudar as palavras, exercitando gênero dos 
substantivos. 

 
Nessa semana, vamos nos dedicar mais à palavra. Vamos entender como classificamos as 
palavras pelo papel delas na frase (para que servem), através do estudo das classes de palavras. 
Já conhecemos um pouco do substantivo e vamos aprofundar o conhecimento, estudando sua 
classificação. 

Antes, porém, vamos corrigir os exercícios anteriores: 

 
CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES: 

1 - a) tulha - é sinônimo de celeiro, local para colocar feno, trigo etc. 

     b) ruminando – mastigando. 

     c) atônito - atordoado, assombrado, abismado, perplexo.  

2 - Uma ratoeira só é perigosa para animais pequenos como o rato. Os outros não se sentiram 
ameaçados e como eram egoístas não se preocuparam. 

3 – A vaca foi vendida para um açougue; a galinha foi usada no preparo de uma canja e o porco 
para um feijão tropeiro. 

4 – Resposta pessoal. 

5 - b) a falta de solidariedade e companheirismo entre as pessoas. 

6 - a) O problema do outro pode acabar sendo de todos. 

O Título do texto " Fábula da coletividade " já indica que a intenção é tratar do que é coletivo. 
O texto  completa  a ideia  de que  as  pessoas  devem  se preocupar com o problema do próximo, 
ser solidárias e considerar que em um grupo, em  uma  comunidade, a  dificuldade, o problema 
de alguém  deve  ser considerado como se fosse de todos e portanto todos devem se preocupar 
em buscar juntos a solução. 
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Gramática 

1- Cavalo – égua 

     Herói – heroína 

     genro – nora 

     cavalheiro – dama 

     carneiro - ovelha 

     cavaleiro – amazona 

     boi – vaca 

     maestro – maestrina  

     madrinha – padrinho 

     pai – mãe 

     poeta – poetisa 

     zangão – abelha 

     homem – mulher 

     galo – galinha 

     bode – cabra 

     frade – freira 

     réu – ré 

 

2 – A nora de minha mãe é uma pintora famosa. 

      A patroa pediu para a cozinheira um prato especial para a madre. 

      Na fazenda da minha avó tem: pata, égua, ovelha, cabra e vaca.  

      Minha irmã tem uma amiga muito brigona. 

      A cirurgiã foi eleita a melhor entre as mulheres. 

      Gosto de filmes de heroínas e vilãs. 

      A juíza é pessoa essencial na decisão do destino do réu. 
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      A valentona foi homenageada como campeã da maratona. 

      A tabelioa (ou tabeliã) assinou todos os papéis necessários. 

      A cidadã busca defender seus direitos cada vez mais. 

      A portuguesa visitou vários estados do Brasil. 

 

 
NOVAS ATIVIDADES: 

Vamos começar com a explicação sobre classe de palavras e só depois vem os exercícios. 

 

Classes Gramaticais ou Classes de palavras 

 É a classificação das palavras de acordo com a finalidade ou a função delas nas frases, na 

comunicação. Por exemplo: 

Substantivo   é   toda palavra utilizada para nomear (dar nome) a tudo que existe, por exemplo:   
mesa é um substantivo porque dá nome para um objeto; 
amor é um substantivo porque dá nome para um sentimento e assim por diante. 
 
Adjetivo é a classe das palavras que indica característica ou qualidade para um substantivo. 

Por exemplo:  carro é um substantivo, um objeto, mas as características que se referem a ele 

são adjetivos: novo, vermelho, bonito etc. 

 

Verbo é a classe de palavras que indica ação.  Acontece no presente, passado ou futuro: cantar, 

trabalhamos, dormia, escreverei etc. 

 

 Ao todo existem dez classes de palavras, mas vamos estudar uma de cada vez. 

 

 Vamos começar pelo substantivo, conhecendo os diferentes tipos. 

 

Classificação do substantivo: 

I- Quanto à estrutura (forma da palavra): 

 a) simples - formado de uma só unidade: casa, menino, sol, rua, roupa. 

 b) composto - formado por mais de um elemento: guarda-chuva, girassol, guarda-roupa, 

pernilongo. 

 c) primitivo – substantivo que dá origem a outro:  pedra, casa, pão.  

 d) derivado - substantivo que surgiu de outro (do primitivo): pedreiro, casebre, padeiro. 
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II - Quanto ao sentido: 

a) comum - nomeia seres de um modo geral: rio, menino, cidade. 

b) próprio – nomeia de forma especial, destacando do que é geral: Tietê, Francisco, Diadema. 

c) concreto - nomeia tudo que têm existência própria, no real ou no imaginário:  criança, mesa, 

rio, fada.  

d) abstrato – nomeia tudo que não tem existência própria, isto é, precisa de outro ser para poder 

existir: amo, fome, profissão, alegria. 

e) coletivo - nomeia grupos de seres ou coisas: time (mais de um atleta), constelação (uma 

porção de estrelas). 

Exercícios de fixação: 

Copie e responda em seu caderno: 

 1 - Marque a alternativa em que uma das palavras grifadas não é substantivo e sim adjetivo: 

a)  Cláudia estuda biologia. 

b)  Os estudantes protestaram contra o aumento das tarifas de ônibus. 

c) O ódio, o preconceito e a discriminação ameaçam nossa sociedade. 

d) Educadores, pais, alunos e toda comunidade devem defender a autonomia da escola pública. 

 

2 – Marque a alternativa onde todos os substantivos sejam ao mesmo tempo simples, comum e 

derivado: 

a)  fogo; passatempo; riacho. 

b) leiteiro; açougueiro; fogueira. 

c) campina; olheira; lobisomem. 

d) dentista; Londres; maquinista.  

 

3- Indique o coletivo dos substantivos a seguir: 

a) ovelhas 

b) elefantes 

c) lobos 

d) peixes 

e) ilhas 

f) livros 

g) flores 

h) mapas 
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i) montanhas 

j) caminhões 

k) pássaros 

l) alho, cebola 

 

4- Forme substantivos abstratos a partir das palavras abaixo. Siga o modelo: 

a) belo - beleza 

b) bom 

c) feio 

d) jovem 

e) mau 

f) branco 

g) doce 

h) velho 

i) delicado 

j) escuro 

k) macio 

l) certo 

n) extenso 

n) alegre 

n) triste 

 

5- Separe os substantivos grifados em concretos e abstratos: 

a)  Tenho por sua família muito afeto e grande consideração. 

b) Meu filho é minha alegria. 

c) Veja, em meu rosto, o medo dessa nova doença. 

d) No pé da serra vivia um velho com seu cachorro. 

 

Boa semana!  Bom estudo! 

 

Referências: 

Fábulas e Contos: caminhos para o aperfeiçoamento da leitura na EJA – Márcia Ruis Alonso Vijcari, artigos 

Brainly.com.br/tarefas, acesso em 05/05/2020  
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ARTE 

ATIVIDADE 5 - 6ª série A 

Professora: CONCEIÇÃO 

 

TEMA:  CULTURAS ANCESTRAIS - ARTES INDÍGENAS 

 

OBJETIVOS: 

• Conhecer e valorizar as manifestações artísticas dos povos indígenas brasileiros; 

• Conhecer melhor os grafismos produzidos pelos índios brasileiros nas pinturas corporais 

e outros objetos; 

• Conhecer, reconhecer e valorizar a diversidade de desenhos e significados do grafismo 

indígena; 

• Perceber a identidade indígena como parte integrante e formadora do povo brasileiro; 

• Estabelecer as relações existentes entre os povos indígenas e a sociedade atual.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

As atividades propostas ajudam a conhecer e perceber apenas uma pequena parte da arte 

indígena brasileira, mostrando um pouco da produção atual de uma parcela dos indígenas 

brasileiros inseridos na sociedade contemporânea. Esperamos que, com o contato "mais 

próximo", através da indicação e disponibilização de vídeos com imagens reais, eles motivem e 

despertem o interesse dos alunos por esta vasta, rica e diversa, porém, muitas vezes esquecida, 

cultura brasileira.  

 

ATIVIDADE: 

 

Vocês repararam que no grafismo indígena existe uma geometrização e repetição das formas 

e das cores?  

1 - Observe os padrões abaixo e continue reproduzindo-os em folha de sulfite, ou no seu 

caderno de desenho: 
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Créditos da imagem: http://notebookdaprof.blogspot.com/2018/04/atividades-dia-dos-indios-grafismos.html 

2 - Crie seus próprios padrões com inspiração no grafismo indígena em folha de sulfite, 

ou no seu caderno de desenho.  

• Se puder, veja como ficou essa mesma proposta elaborada pelos alunos da rede 

estadual há alguns anos, acessando o link: 

https://photos.app.goo.gl/fDGbJCgeZ2mqKbQk6 - criado em 06 de maio de 2020  

• Para mais inspirações, se puder, assista aos vídeos: 

https://youtu.be/onah4R4uhUE  -  acesso em 06 de maio de 2020 

https://youtu.be/sS_M264u6FA  -  acesso em 06 de maio de 2020 

3 - Agora vamos falar um pouco de moda indígena produzida por uma nativa da tribo Tikuna 

Umariaçu no Amazonas.  Você sabe quem é We'e'ena Tikuna?  

 A artista plástica We'e'ena Tikuna já recebeu diversos prêmios com sua arte e desenvolveu a 

marca que leva seu nome. É palestrante, nutricionista e cantora. As roupas são maravilhosas e 

tem peças masculinas e femininas. Além disso We'e'ena também produz biojóias e peças em 

cerâmica. 

https://photos.app.goo.gl/fDGbJCgeZ2mqKbQk6
https://youtu.be/onah4R4uhUE
https://youtu.be/sS_M264u6FA
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A artista plástica We'e'ena Tikuna - foto: Reprodução /Redes Sociais  

Para saber um pouco mais, se puder, assista ao vídeo: 

https://youtu.be/zD1ElMlfqU4 

• Veja como ficou a proposta de criação com inspiração no grafismo indígena, elaborada pelos 

alunos da rede estadual há alguns anos:  

https://photos.app.goo.gl/YM4ijJf9wCM7UKzu8 

4 - Em meio à pandemia de COVID-19, o Ministério da Saúde está mobilizando a população a 

fabricar as próprias máscaras. Podem ser utilizados materiais encontrados no dia a dia, como 

camisetas ou outras roupas em bom estado de conservação, até tecido não tecido (TNT). 

PROPOSTA:  

● Crie sua própria máscara com inspiração no GRAFISMO INDÍGENA. 

● Faça registros fotográficos e/ou vídeos para futura apresentação. 

● Caso queira, você poderá inserir suas fotos neste link para que possamos apreciar 

juntos: 

https://photos.app.goo.gl/q763zfaBandztKpEAe 

Divirta-se e fique bem!  

 

BIBLIOGRAFIA:http://www.pindorama.art.br/indigena/grafismo-suzane.pdf acesso 05 de maio de 2020.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1168303650180635&id=444653145879026  acesso 06 de maio de 2020. 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://redemanual.com.br/noticias/mulheres-parteiras-mes-cacicas-xams-e-lderes-
indgenas&ved=2ahUKEwi3pI7Xj6DpAhXfIrkGHaadAzkQo7QBMAR6BAgCEAE&usg=AOvVaw2h6JosSwvl8fXrP-e65osh  acesso 06de maio 
2020.  
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://blog.modacad.com.br/influencias-indigenas-na-
moda/amp/&ved=2ahUKEwj_54zFlqDpAhWQILkGHXlZCiYQFjAMegQIBRAC&usg=AOvVaw0zSG3RlizvZD0POHl9ezL2&ampcf=1  acesso 06 
de maio de 2020. 

https://youtu.be/zD1ElMlfqU4
https://photos.app.goo.gl/YM4ijJf9wCM7UKzu8
https://photos.app.goo.gl/q763zfaBandztKpEA
http://www.pindorama.art.br/indigena/grafismo-suzane.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1168303650180635&id=444653145879026
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://redemanual.com.br/noticias/mulheres-parteiras-mes-cacicas-xams-e-lderes-indgenas&ved=2ahUKEwi3pI7Xj6DpAhXfIrkGHaadAzkQo7QBMAR6BAgCEAE&usg=AOvVaw2h6JosSwvl8fXrP-e65osh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://redemanual.com.br/noticias/mulheres-parteiras-mes-cacicas-xams-e-lderes-indgenas&ved=2ahUKEwi3pI7Xj6DpAhXfIrkGHaadAzkQo7QBMAR6BAgCEAE&usg=AOvVaw2h6JosSwvl8fXrP-e65osh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://blog.modacad.com.br/influencias-indigenas-na-moda/amp/&ved=2ahUKEwj_54zFlqDpAhWQILkGHXlZCiYQFjAMegQIBRAC&usg=AOvVaw0zSG3RlizvZD0POHl9ezL2&ampcf=1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://blog.modacad.com.br/influencias-indigenas-na-moda/amp/&ved=2ahUKEwj_54zFlqDpAhWQILkGHXlZCiYQFjAMegQIBRAC&usg=AOvVaw0zSG3RlizvZD0POHl9ezL2&ampcf=1

