
 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 05 

Conforme Portaria n°01 de 19/03/2020 e Circular GAB SE n°023/20 (Orientações Teletrabalho) 

 

6ª SÉRIE   
             CARO ESTUDANTE, 

VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O CADERNO DE ATIVIDADES Nº 05 QUE DEVE SER FEITO NA SUA CASA 

DURANTE ESSE PERÍODO DE QUARENTENA EM RAZÃO DO COVID-19. ASSIM, COMO OS CADERNOS 

ANTERIORES TODAS ATIVIDADES ENVOLVEM LEITURA E REGISTROS QUE DEVERÃO SER REALIZADOS NO SEU 

CADERNO. 

QUANDO RETORNARMOS ÀS AULAS, VOCÊ DEVE TRAZÊ-LO ORGANIZADO COM TODAS ATIVIDADES 

REALIZADAS NESTE PERÍODO. SÃO MATÉRIAS COM ASSUNTOS ABORDADOS DURANTE AS AULAS.  

PARA FACILITAR SUA ORGANIZAÇÃO SUGERIMOS O ESTUDO DAS DISCIPLINAS NOS SEGUINTE DIAS: 

PORTUGUÊS ➔ QUARTA-FEIRA .............................................................................................. PG. 04        

ARTE e INGLÊS  ➔ QUINTA-FEIRA ................................................................................... PG. 07 e 09 

MATEMÁTICA ➔ SEXTA-FEIRA:  ............................................................................................. PG. 12 

CIÊNCIAS ➔ SEGUNDA-FEIRA................................................................................................... PG. 13 

HISTÓRIA e GEOGRAFIA ➔ TERÇA-FEIRA....................................................................... PG. 18 e 19 

QUALQUER DÚVIDA OU DIFICULDADE VOCÊ PODE-NOS CONTATAR PELO WHATSAPP DA ESCOLA. O 

NÚMERO É (11) 94128-8475.  

BONS ESTUDOS! 

                                                      EMEB CORA CORALINA 
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CARTA AOS ESTUDANTES DA EMEB CORA CORALINA 

Queridos estudantes, 
 
Estamos vivendo uma situação de pandemia neste momento onde não podemos estar juntos 

presencialmente. Temos tentado de todas as maneiras acessibilizar nossos contatos e atividades 
para que vocês permaneçam estimulados a continuar os estudos. 

O momento atual tem exigido muito de todos nós. Precisamos lavar as mãos, precisamos 
evitar aglomerações, precisamos nos preocupar em ficar saudáveis e em manter nossos familiares 
saudáveis... Enquanto isso, tentamos também adaptar nossas responsabilidades a uma nova 
realidade. 

Quantos de vocês tem comércio? Com certeza tiveram que trabalhar de uma forma diferente, 
realizando entregas em casa, limitando a entrada para poucas pessoas, e tendo de lidar com todas 
as mudanças. E quem trabalha em shopping... ou na casa de alguém... muitos de vocês estão em 
férias coletivas, em casa. 

Quem de vocês tem filhos? Que estariam na escola, e agora estão em casa, e provavelmente 
recebendo lições via internet, assim como vocês. 

Essa situação é desafiadora para todos, pois o coronavírus nos impôs a necessidade do 
isolamento.  

Como vocês já sabem, essa é uma doença muito perigosa que se propaga por gotículas que 
saem de nossa boca quando falamos ou respiramos, por isso é tão importante o uso de máscara. 
Essas gotículas podem contaminar superfícies, por isso a importância de higienizar com álcool, água 
sanitária (corretamente diluída) ou água e sabão tudo que entra em nossa casa. É importante 
também higienizar as mãos, com água e sabão quando for possível e com álcool gel quando 
estivermos sem água e sabão)  

Então, é importante ficarmos em nossas casas, não porque seja férias ou um ‘feriadão’, mas 
pela necessidade de evitarmos o contato físico com as pessoas, ainda que elas sejam muito 
importantes para nós.  

Não encare o período de isolamento como um castigo, mas como um momento de se dedicar 
aos afazeres de casa, conserte um móvel, arrume os armários, cuide de suas plantas, mesmo que 
você não tenha um jardim - pode ser um vaso mesmo. Separe tudo aquilo que não tem serventia 
pra você, mas pode ser muito útil aos outros. Escreva um verso, uma poesia, mande recados 
motivadores aos seus amigos, leia, ouça música, dance, cuide de quem mora com você...  

Reflita sobre esse período e em quem você será depois que tudo passar - ninguém será como 
antes - mas seremos melhores e mais solidários. Mas também, permita-se ter um dia de preguiça, 
não fazer nada ou fazer tudo. O importante é obedecer às regras de higiene, isolamento e acreditar 
que “TUDO FICARÁ BEM”, estamos todos juntos apesar da distância... 

Temos que saber também que toda essa situação é nova para você e para todos nós. É por 
isso que não devemos e não podemos parar. Não podemos parar de retomar nossas vidas, nossos 
interesses e nem nossos estudos. 

Apesar de alguns serem jovens e não se acharem no grupo de risco, é preciso pensar nas 
pessoas idosas: avós, familiares e vizinhos e nas pessoas que têm problemas de saúde, como pressão 
alta e diabetes, para evitarmos a transmissão da doença. Porém, isso não nos impede de falarmos 
com os nossos amigos e professores pelas redes sociais, pelo zap, filmando ou mandando áudios. 

Aqui nas salas virtuais da escola, estaremos atentos a cada dúvida de vocês e faremos o nosso 
melhor para ajudá-los a atravessar isso juntos. 
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Por ora, fiquem calmos e em casa. Isso vai passar se cumprirmos direitinho com o isolamento. 
Aí, em breve, a gente vai poder se olhar e dizer uns para os outros que vencemos mais essa! 

Continuamos por aqui nos comprometendo com a educação, ainda que a situação seja difícil. 
 

POR QUE FECHAR ESCOLAS: O DISTANCIAMENTO SOCIAL 

A medida de fechar escolas acontece porque neste momento de pandemia é preciso 
“distanciamento social”. Escolas ativas são uma forma de transmissão do vírus. 

Entenda neste passo a passo como funciona o contágio e quais efeitos gerados pelo 
distanciamento social: 

1. Estima-se que 60 a 70% da população será infectada. 80% das pessoas infectadas terão sintomas 
leves como um resfriado: coriza, tosse, ou sintomas de uma leve gastroenterite; 

2. Essas pessoas podem não se dar conta que estão com o vírus, pois normalmente ninguém muda 
a rotina ou vai ao PS por uma situação leve assim. A circulação dessas pessoas espalha o vírus. A 
quarentena visa exatamente que essas pessoas, com sintomas leves e pouco perceptíveis, circulem 
e sejam vetores ambulantes; 

3. Outros 20% dos infectados precisarão ser hospitalizados e desses 5% ficarão em estado crítico ou 
irão a óbito; 

4. Diante disso, a única forma de reduzir o risco de infecção é manter distância de outras pessoas. 
Pelo menos 2 (dois) metros de distância; 

5. É por isso que estabelecimentos, escolas e universidades foram fechadas, e diversos eventos 
cancelados. 

É importante respeitar essas orientações porque o coronavírus não é transmitido pelo ar, mas pelo 
contato com gotículas expelidas por um indivíduo contaminado. 

 

Importante é ficar tranquilo e seguir todas as regras para não se contaminar do coronavirus, 
e quando acabar a pandemia, iremos nos encontrar novamente na escola, para darmos 
prosseguimento aos estudos, abraços!  

Quaisquer dúvidas, entrem em contato com a gente no grupo de whatsapp da escola! 

Professores da EMEB Cora Coralina 
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QUARTA-FEIRA: 

PORTUGUÊS 

PROFESSORAS ELAINE SUDRÉ E SIMONE ANJOS     

OBJETIVO: REVISAR OS CONTEÚDOS TRABALHADOS DURANTE AS 4 SEMANAS ANTERIORES E 

REFLETIR SOBRE A SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO. 

DESCRIÇÃO:  PRODUÇÃO DE TEXTO E REVISÃO DE CONTEÚDOS TRABALHADOS ATRAVÉS DE 

EXERCÍCIOS. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: NAS SEMANAS ANTERIORES VOCÊ LEU, ESCREVEU, REFLETIU E REVISITOU 

DIVERSOS CONCEITOS E CONTEÚDOS. PARA ESSA SEMANA, PROPOMOS UMA REVISÃO GERAL DOS 

ASSUNTOS TRABALHADOS PARA TANTO, IREMOS APRESENTAR UMA MÚSICA E EXERCÍCIOS: 

 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 
 

Todos nós, aliás, o mundo todo nesse momento encontra-se num mesmo movimento: 

revisitar a si próprio, repensar nosso modo de viver e se relacionar com outros, como cuidar da 

saúde, usar máscaras, luvas, álcool, se distanciar para se proteger e proteger a quem amamos.  

É o momento de descobrir o mundo em nossa casa, de cuidar do jardim ou do vasinho de 

planta, de olhar o nascer e o pôr do sol, de por em prática ideias e projetos simples no nosso lar e 

nos momentos de dificuldades (sabemos que são muitos), acreditar que “vai  passar” e dar uma 

“boa gargalhada” com o sentimento de “missão cumprida”.  

Sendo assim, vamos ler a música abaixo, refletir sobre nós mesmos e depois iremos revisitar 

os conteúdos que nos aproximaram das nossas aulas durante essas 4 semanas. 

NÃO CUSTA NADA 
PAULA SANTISTEBAN 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

são de graça, não custam nada 

Eu descobri que o mundo inteiro 

pode ser o meu jardim, a minha casa 

O teu abraço não custa nada 

Um beijo seu não custa nada 

A boa ideia não custa nada 

Missão cumprida não custa nada 

https://www.vagalume.com.br/paula-santisteban/
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E quando tudo parecer que está perdido 

dê uma boa gargalhada. 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

são de graça, não custam nada 

Eu descobri que o mundo inteiro 

pode ser o meu quintal, a minha casa 

O pôr do sol não custa nada 

A brincadeira não custa nada 

Um gol de placa não custa nada 

Vento no rosto não custa nada 

E quando tudo parecer 

que está perdido dê uma boa gargalhada 

A flor do campo não custa nada 

Onda do mar não custa nada 

A poesia não custa nada 

A nossa história não custa nada 

Fruta no pé não custa nada 

Água da fonte não custa nada 

Banho de sol não custa nada 

Um bom amigo não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

dê uma boa gargalhada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

são de graça, não custam nada 

Não custam nada 

 
OUÇA E VEJA A CANÇÃO NÃO CUSTA NADA CLICANDO NO LINK ABAIXO: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4 

 

REVISÃO 

 Agora, vamos revisitar os conteúdos? 

CADERNO 1 

Na primeira semana, discutimos através de 5 relatos, sobre a situação inicial do COVID19 no mundo 

(diferentes países). Apresentamos, também, a música “O mundo parou”. Você leu a letra da música, 

ouviu e respondeu várias perguntas analisando e refletindo sobre a situação apresentada. A partir 

https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4
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dessas leituras, solicitamos que você também, escrevesse um pequeno relato nos contando sobre 

como ficou sua rotina durante o início fase de isolamento social. Você conseguiu realizar essa 

atividade? Essa escrita te ajudou a refletir sobre as alterações que seriam necessárias na sua rotina 

em prol da sua saúde? Se teve alguma dificuldade, conte-nos. Queremos ajudar! 

CADERNO 2 

Na segunda semana, retomamos o trabalho com gênero textual. Revisamos o conceito de Fábulas 

(histórias curtas, com diálogos entre animais que tem características humanas e sempre termina 

com uma moral) Fizemos a leitura e interpretação textual realizamos também, treino ortográfico, 

contextualizado com informações de cidades brasileiras. Você compreendeu as informações sobre 

esse gênero textual e sua importância para produzirmos nossos próprios textos? Conseguiu 

responder os exercícios? Ainda tá em tempo, vamos lá. 

CADERNO 3 

Na terceira semana, após o recesso, relembramos o gênero de Fábulas e iniciamos o conceito de 

Textos Instrucionais. Os textos instrucionais são aqueles que estão presentes em várias situações do 

nosso cotidiano: bulas de remédio, guias de cidades, receitas culinárias, regras de jogos e 

brincadeiras, manuais de instrucionais entre outros. Sua função é nos direcionar/orientar sobre a 

realização de uma determinada atividade/tarefa. Você compreendeu sua importância? Consegue 

perceber sua existência destes textos nas ações do seu dia a dia? Se não, qual é a sua dúvida? 

CADERNO 4 

Na quarta semana, finalizamos as atividades com os Textos instrucionais, solicitando que você 

auxiliasse/orientasse, por escrito, um colega na realização do trajeto entre sua casa e a escola, 

dando orientações/instruções precisas e objetivas para que ele não se perdesse e chegasse ao seu 

destino. Também, relembramos os sintomas do Coronavírus e sua forma de prevenção por meio de 

um pequeno texto e exercício de caça palavras. Orientamos, que você realizasse uma revisão de 

todos os exercícios propostos, relendo os textos e suas respostas. Após essa revisão, você ainda tem 

alguma dúvida que deseja nos contar/perguntar? Estamos à disposição para te ajudar. 

 

Estamos com saudades, cuidem-se! 

 TUDO VAI FICAR BEM... 

E agora, dê uma gargalhada. 
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QUINTA-FEIRA: 

ARTE 

PROFª: EDNEIA RONQUI FERRARI 

QUERIDOS ALUNOS, 

ESTAMOS VIVENDO, DESDE MARÇO, MOMENTOS DIFÍCEIS, AGRAVADOS PELO AVANÇO DA 

COVID 19. NESSE MOMENTO CRÍTICO, O MAIS URGENTE É RESGUARDAR NOSSAS VIDAS 

MANTENDO O ISOLAMENTO. SEI QUE, COMO EU, VOCÊS TAMBÉM SENTEM FALTA DA ESCOLA E 

DOS AMIGOS QUE LÁ FIZEMOS. MAS OS LAÇOS QUE NOS UNEM SÃO FORTE E SOBREVIVERÃO A 

ESSA PANDEMIA. 

DIANTE DESSE TERRÍVEL CENÁRIO QUE O BRASIL E O MUNDO VIVEM ATUALMENTE, NÃO 

PODEMOS DESANIMAR. DEVEMOS SER FORTES E CONTINUAR NOSSA JORNADA MESMO QUE A 

SAUDADE E O MEDO NOS ATORMENTEM. PARA AMENIZAR ESSE SENTIMENTO DE ANGÚSTIA E 

ISOLAMENTO E MANTERMOS CONTATO COM A ESCOLA E O ESTUDO TENTEM REALIZAR AS 

ATIVIDADES DANDO O MELHOR DE SI. 

PROFESSORA EDNEIA 

 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 

NA ATIVIDADE 1 TRABALHAMOS COM VOCÊS A COLAGEM. ESSE TEMA FOI TRABALHADO 

EM NOSSAS AULAS NO MOVIMENTO CUBISTA. LEMBRANDO QUE PARA SE FAZER UMA 

COLAGEM DEVE-SE DEFINIR O QUE SE QUER COLAR E DEPOIS SE DETERMINA MAIS OU 

MENOS, COMO ELA DEVERÁ FICAR. NESSA ATIVIDADE VOCÊS DEVERIA FAZER UMA COLAGEM 

DE UMA PAISAGEM OU SURREALISTA (QUE NÃO EXISTE). 

A LEITURA DE IMAGEM FOI O TEMA ABORDADO NA ATIVIDADE 2. NESSA ATIVIDADE 

ESTUDAMOS A OBRA “MULHER COM FILHO MORTO” DE CÂNDIDO PORTINARI E A 

FOTOGRAFIA DA SÉRIE “ÊXODOS” DE SEBASTIÃO SALGADO. ESSE FOI UM TRABALHO DE 

OBSERVAÇÃO. 

VOLTEI, NA ATIVIDADE 3, TRABALHAR COM VOCÊS A INTERPRETAÇÃO DE UM TEXTO 

ATRAVÉS DA MÚSICA “AQUARELA” DE VINICIUS DE MORAES E TOQUINHO. E COMO 

ATIVIDADE DEVERIAM FAZER UMA ILUSTRAÇÃO DA MÚSICA OU DE PARTE DELA.  

E NA ATIVIDADE 4 TRABALHAMOS COM UMA ARTE MILENAR, O MOSAICO. ORIGINÁRIO 

DAS CIVILIZAÇÕES EGÍPCIA E ASSÍRIA ESSA ARTE SE ESPALHOU POR TODO O ORIENTE MÉDIO 
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E MAIS TARDE CHEGOU ÀS OUTRAS CULTURAS. COMO PRODUTO DESSA ATIVIDADE VOCÊS 

FARIAM UM MOSAICO UTILIZANDO PAPEL. 

AGORA, DIANTE DO EXPOSTO, GOSTARIA QUE VOCÊS, RESPONDESSEM AS QUESTÕES 

REGISTRANDO NO SEU CADERNO. SE PUDEREM ENVIEM ESSAS RESPOSTAS ATRAVÉS DO GRUPO 

DE WHATSAPP DA TURMA. 

1) RETOMEM E REFAÇA AS ATIVIDADES PROPOSTAS E SE HOUVER DÚVIDAS ANOTE-AS PARA 

SANÁ-LAS NO GRUPO DE WHATS APP DA TURMA SE TIVER ACESSO OU ANOTE NO CADERNO PARA 

FUTURO ESCLARECIMENTO. 

2) O QUE VOCÊ PENSA SOBRE ESSA FORMA DE ESTUDAR LONGE DA ESCOLA? 

3) ATRAVÉS DE QUE MANEIRA AS ATIVIDADES ESTÃO CHEGANDO PARA VOCÊ? 

4) VOCÊ ESTÁ CONSEGUINDO FAZER AS ATIVIDADES? TEVE DIFICULDADES? 
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QUINTA-FEIRA: 

INGLÊS 

PROFº LAÉRCIO SANCHEZ BANDEIRA  

OBJETIVO: COMPARAR RELAÇÕES CULTURAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO: FALAREMOS UM POUCO DO UNIVERSO CULTURAL DA MÚSICA 

DESCRIÇÃO: INTERPRETAÇÃO E APRECIAÇÃO TEXTUAL 

 

FINALMENTE UMA AULA RELAXANTE, UMA AULA DE LAZER, DE RECREAÇÃO (NÃO 

CONFUNDIR COM LASER, AQUELA MAQUININHA QUE AMPLIFICA AS FREQUÊNCIAS DA LUZ). 

QUANDO SE FALA DO MUNDO ATUAL TODOS SÃO UNÂNIMES EM ABORDAR DOIS ASPECTOS: 

A) QUE VIVEMOS EM UM MUNDO GLOBALIZADO, QUE TEMOS POUCO TEMPO PARA 

MUITOS AFAZERES E QUE ESTE APRESENTA UMA DIVERSIDADE CULTURAL 

(MULTICULTURALISMO) MUITO GRANDE. DAÍ PERCEBERMOS QUE AS RELAÇÕES E 

INTERFLUÊNCIAS ENTRE AS LÍNGUAS SÃO INTENSAS.  

B) OUTRO ASPECTO É O DA PERDA DA CAPACIDADE DE NÓS, HUMANOS, APREENDERMOS 

O MUNDO OU A VIDA COMO UMA UNIDADE, MAS SOMENTE EM SEUS FRAGMENTOS. 

TUDO ISSO DEVIDO À DINÂMICA E VELOCIDADE QUE A TECNOLOGIA ESTÁ IMPRIMINDO 

À NOSSA VIDA. DAÍ TALVEZ A ENORME SENSAÇÃO DE ANGÚSTIA E MELANCOLIA NO 

MUNDO ATUAL. DIZEM QUE TALVEZ PALAVRAS COMO ESTRESSE, MILAGRES E 

DEPRESSÃO SEJAM APENAS EUFEMISMOS QUE NOS AJUDAM A ENFRENTAR O GRANDE 

VAZIO EM QUE ESTAMOS NOS METENDO. TENHO MINHAS DÚVIDAS. MAS ISSO É 

ASSUNTO PARA UMA AULA PRESENCIAL. 

 

AGORA RELAXE. ACESSE O YOUTUBE, PROCURE PELA MÚSICA ENQUANTO ISSO, DE NANDO 

REIS E MARISA MONTE, COM A PARTICIPAÇÃO DE LAURIE ANDERSON. 
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PROCURE OUVIR, ACOMPANHANDO-A COM AS LETRAS, ABAIXO, TANTO EM PORTUGUÊS 

COMO EM INGLÊS. PRESTE ATENÇÃO NAS PRONÚNCIAS. DEPOIS TENTE OUVÍ-LA. CREIO QUE OS 

COMENTÁRIOS INICIAIS GANHARÃO ALGUM SENTIDO. 

ENQUANTO ISSO                                             MEANWHILE 

ANOITECE EM CERTAS REGIÕES                                  NIGHT FALLS INTO REGIONS 

E SE PUDÉSSEMOS                                                 AND IF WE COULD JUST SEE FASTER 

TER A VELOCIDADE PARA VER TUDO                            WE COULD WATCH EVERYTHING 

ASSISTIRÍAMOS TUDO                                              DAWN IS NEXT TO NIGHT 

A MADRUGADA PERTO                                             AND GETTING DARKER 

DA NOITE ESCURECENDO                                         AND ALL THE AFTERNOONS 

AO LADO DO ENTARDECER                                        ARE FALLING, FALLING 

A TARDE INTEIRA                                                     AND THEN JUST 

LOGO APÓS O ALMOÇO                                           AFTER LUNCH 

O MEIO-DIA ACONTECENDO EM PLENO SOL                 NOON ROSE INTO FULL SUNLIGHT 

SEGUIDO DA MANHÃ QUE CORREU                             AND THEN ANOTHER MORNING 

DESDE MUITO CEDO                                               RUNNING EARLY 

E QUE SÓ VIRAM                                                   SEEN ONLY BY THOSE WHO ROSE 

OS QUE LEVANTARAM PARA TRABALHAR                      IN TIME TO WORK 

NO ALVORECER QUE FOI SURGINDO                            IN THE DAWN THAT WAS THE RISING 

 

AUTORES: NANDO REIS, MARISA MONTE. PARTICIPAÇÃO DE LAURIE ANDERSON 

OUÇA E VEJA A CANÇÃO ”ENQUANTO ISSO” CLICANDO NO LINK ABAIXO: 

https://www.youtube.com/watch?v=ydcgP8lGO80 

SUGESTÃO:  

• SE PUDEREM, SE TIVEREM TEMPO, ACESSEM TAMBÉM A MÚSICA LANGUAGE IS A VIRUS, DE 

LAURIE ANDERSON.  

https://www.youtube.com/watch?v=ydcgP8lGO80
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NESSE VÍDEO É POSSÍVEL PERCEBERMOS A CAPACIDADE MUSICAL E PERFORMÁTICA DESSA 

ARTISTA NORTE-AMERICANA. 

 

PROCUREM PERCEBER QUE A LETRA RETROCEDE DO ANOITECER PARA O AMANHECER, OU 

SEJA, O TEMPO NORMAL É INVERTIDO. VOLTAMOS E NÃO VAMOS. É COMO SE O NOSSO 

PASSADO NOS INFLUENCIASSE MAIS QUE O PRÓPRIO PRESENTE, QUE É FEITO DE 

FRAGMENTOS. MAS ISSO É ASSUNTO PARA AULAS PRESENCIAIS. 

 

ESSA MÚSICA APRESENTA UMA ESPÉCIE DE LAMENTO PELA INCAPACIDADE DE CAPTARMOS 

UMA UNIDADE TEMPORAL E ESPACIAL, MAS APRESENTA FLASHES, FRAGMENTOS DA VIDA E 

DO COSMOS COM OS QUAIS ENRIQUECEMOS OU EMPOBRECEMOS A VIDA. 

 

OUÇA E VEJA A CANÇÃO ”LANGUAGE IS A VIRUS” CLICANDO NO LINK ABAIXO: 

https://www.youtube.com/watch?v=KvOoR8m0oms 

 

PRETENDI COM A APRESENTAÇÃO DESSA MÚSICA TENTAR MOSTRAR QUE NÃO É SÓ A 

CULTURA DE LÍNGUA INGLESA QUE INFLUENCIA A CULTURA EM LÍNGUA PORTUGUESA, MAS 

QUE O CONTRÁRIO TAMBÉM É VERDADEIRO. NESSE MUNDO GLOBAL E MULTICULTURAL É 

MUITO COMUM O ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES CULTURAIS DE NATUREZA SOLIDÁRIA E 

AMISTOSA. BEM DIFERENTES DAQUELAS RELAÇÕES COMERCIAIS, QUE NORMALMENTE NÃO 

SÃO MUITO AMISTOSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KvOoR8m0oms
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SEXTA-FEIRA: 

MATEMÁTICA 

PROFª:  EDNEIA RONQUI FERRARI 

QUERIDOS ALUNOS, 

Estamos vivendo, desde março, momentos difíceis, agravados pelo avanço da COVID 19. Nesse 

momento crítico, o mais urgente é resguardar nossas vidas mantendo o isolamento. Sei que, como 

eu, vocês também sentem falta da escola e dos amigos que lá fizemos. Mas os laços que nos unem 

são forte e sobreviverão a essa pandemia.  

Diante desse terrível cenário que o Brasil e o mundo vivem atualmente, não podemos desanimar. 

Devemos ser fortes e continuar nossa jornada mesmo que a saudade e o medo nos atormentem. 

Para amenizar esse sentimento de angústia e isolamento e mantermos contato com a escola e o 

estudo tentem realizar as atividades dando o melhor de si. 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 

A atividade 1 nos deu a oportunidade de rever CÁLCULO, ou seja, as operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão com números naturais em situações-problema. 

Na atividade 2 reforçamos o trabalho com as OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS: ADIÇÃO, 

SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO. Também demos ênfase à resolução de situações-

problema.  

Expressões numéricas com números naturais e decimais, respeitando a ordem de 

RESOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES E SITUAÇÕES-PROBLEMA COM TABELAS foram assuntos trabalhados 

na atividade 3. 

E chegamos na atividade 4 dando enfoque maior na resolução de SITUAÇÕES-PROBLEMA 

ENVOLVENDO TABELAS E GRÁFICOS.  

Agora, diante do exposto, gostaria que vocês, respondesse as questões registrando no seu caderno. 

Se puderem enviem essas respostas através do grupo de whatsapp da turma. 

1) Retomem as atividades anteriores, refaça os exercícios e se houver dúvidas anote-as para saná-

las no grupo de whats app a turma se tiver acesso ou anote no caderno para futuro esclarecimento. 

2) O que você pensa sobre essa forma de estudar longe da escola? 

3) Através de que maneira as atividades estão chegando para você? 

4) Você está conseguindo fazer as atividades? Teve dificuldades? 
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SEGUNDA-FEIRA: 

CIÊNCIAS 

PROFº ELIANA TEREZA PICCOLO 

OBJETIVO: Reforçar os conteúdos estudados em sala de aula, bem como, para os casos em que se 
fizer necessário, propiciar ao aluno uma oportunidade de recuperar tais conteúdos.  

DESCRIÇÃO: É importante revisar cada lição inúmeras vezes e de diferentes formas. Mesmo que seja 

rapidamente, é importante sempre dar uma olhada naquilo que foi estudado, principalmente os 

assuntos que você julga ter mais dificuldade. A atividade de hoje será voltada para relembrarmos 

do que estudamos e esclarecer algumas dúvidas que possam ter ficado. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Olá! Espero que todos estejam bem. Diante da atual situação do coronavírus, 

precisamos aprender a reinventar, reaprender, buscando novas maneiras de superar a distância. 

Grandes desafios para nós, mas tenho certeza que cada um do seu jeito conseguirá vencer essa 

etapa. Um dia de cada vez. Continuem a realizar suas atividades com atenção, não desanimem. 

Lembrem-se nesse momento é fundamental cuidar-se. Na aula de hoje iremos recordar o que foi 

visto nas aulas anteriores. 

 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 

Para começar 

O planeta Terra é formado de diferentes tipos de ambientes e povoado por uma grande 
diversidade de seres vivos. O ser humano, porém, é o único que pode ter consciência dessa 
diversidade e que pode garantir a sua sobrevivência e a de todo planeta. 

Observando as paisagens do nosso planeta, é possível notar a existência de diferentes 
ambientes, como cidades, florestas, rios, mares, lagos, oceanos, geleiras, etc. 

Todos estes ambientes são compostos de seres que têm vida, como as plantas, os seres 
humanos e outros animais, além de microrganismos – são os chamados fatores bióticos - , e por 
elementos que não têm vida, como o ar que envolve a Terra, a luz do Sol que a ilumina e a aquece, 
água dos rios, dos oceanos, dos lagos e das lagoas, as rochas que formam a parte sólida da Terra – 
são os chamados fatores abióticos. 
 
A cadeia alimentar 
 

O ambiente fornece aos seres vivos condições de vida, como o alimento de que necessitam. 
Na cadeia alimentar, organismos estabelecem relação de alimentação em um ecossistema. 

A cadeia é composta por produtores, consumidores e decompositores. No meio ambiente, os seres 
vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. ... Todas as cadeias 
alimentares devem começar com um produtor. 
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Fonte:educacao.globo.com 

Os seres vivos se relacionam com o meio, mas também estabelecem relações entre si. 

Essas relações podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies 

diferentes. As relações positivas podem ser denominas harmônicas e as negativas, desarmônicas. 

  

Fonte: relações ecológicas biologia.hi7.com 

O que é um ser vivo? 

Quando falamos em seres vivos, logo nos lembramos dos animais, entretanto, plantas, 
fungos, protozoários, algas e bactérias são também consideradas seres com vida. Apesar de 
bastante distintos, todos eles possuem características que permitem classificá-los como tais. 
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Quais características permitem-nos dizer que um organismo é vivo? 
Para ser considerado vivo, os pesquisadores analisam alguns critérios bastante simples, tais 

como: 

• Ciclo vital: Todo ser vivo passa por um ciclo vital, em que ele nasce, cresce, se reproduz e 
morre. Embora algumas espécies possam não completar todo o ciclo, ele configura-se como 
uma característica importante de um organismo vivo. 

• Na fase adulta os seres vivos precisam se reproduzir, isto é, gerar novos seres vivos com 
características semelhantes a si mesmos, como uma maneira de garantir a continuidade da 
sua espécie. 

• Reprodução: Os seres vivos são capazes de deixar descendentes, ou seja, são capazes de 
reproduzir-se.  

• Evolução: A evolução é um processo que atua sobre todos os seres vivos, modificando-os 
através do tempo. Nesse ponto, é importante destacar a seleção natural, que acaba 
selecionando os organismos que apresentam maiores chances de sobrevivência em 
determinado ambiente. Os organismos mais adaptados sobrevivem por mais tempo no meio 
e, consequentemente, repassam suas características vantajosas aos seus descendentes. 

• Metabolismo: Os seres vivos apresentam metabolismo, ou seja, no interior de suas células, 
ocorrem reações químicas que garantem sua sobrevivência. Esse metabolismo garante, por 
exemplo, que os seres vivos adquiram energia para realizar atividades, como reprodução e 
locomoção. 

• Resposta a estímulo: Os seres vivos conseguem responder a estímulos, o que garante que 
eles interajam com o meio. Um estímulo de dor, por exemplo, pode fazer que um animal 
afaste-se de uma área. Outro exemplo é o estímulo luminoso, que faz as plantas crescerem 
em direção à luz. 

• Célula: Costuma-se aceitar que os seres vivos possuem células, sendo estas consideradas a 
unidade estrutural e funcional de um organismo. Alguns seres são formados por diversas 
células (multicelulares); outros, no entanto, apresentam apenas uma (unicelulares). 

• Material genético: Todos os seres vivos possuem DNA e/ou RNA, material responsável por 
controlar seu metabolismo e garantir que características sejam passadas para a próxima 
geração (hereditariedade). 

 
O que dizer dos vírus? 

Os vírus são agentes causadores de diversas doenças, mas são estruturas vivas ou não? Os 
vírus já foram considerados por alguns cientistas como as formas de vida mais simples existentes, 
no entanto, anos depois, foi observado que os vírus não apresentavam sistemas essenciais para a 
realização de metabolismo. 

Esses seres necessitam de uma célula hospedeira para a obtenção de energia e matéria-
prima para as atividades bioquímicas que permitem a sua multiplicação, bem como sua 
disseminação, como a realização da síntese de proteínas e ácidos nucleicos. 

Pesquisadores estabeleceram então que os vírus consistem, na verdade, de ácidos nucleicos, 
que podem ser DNA ou RNA, envoltos por uma cápsula proteica e, em alguns casos, com um 
envelope viral membranoso. Embora as atividades bioquímicas realizadas dentro da célula 
hospedeira estejam sob o comando dos vírus, eles não possuem autonomia para realizar essas 
atividades fora de um hospedeiro. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nivel-celula.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/acidos-nucleicos.htm
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Essa autonomia para a realização de metabolismo é uma das características essenciais na 
maior partes das definições sobre seres vivos. Assim, para grande parte dos cientistas, os vírus não 
são seres vivos. Alguns autores consideram que os vírus levam uma espécie de “vida emprestada”, 
em razão de sua dependência de uma célula hospedeira. 

É importante destacar, todavia, que os vírus apresentam material 
genético e evoluem, características importantes dos seres vivos. A evolução dos vírus pode ser 
observada, por exemplo, por meio dos vírus H1N1 e do vírus HIV-1, causadores da gripe H1N1, ou 
gripe A, e da aids, respectivamente. 

As transformações que ocorrem nesses vírus dificultam a busca de uma prevenção e 
tratamento eficazes para essas doenças. Tendo isso em vista, alguns pesquisadores atualmente 
consideram os vírus como seres vivos. Acima da discussão de ser ou não vivo, é importante que 
pesquisas continuem a ser feitas para esclarecer mais sobre os vírus e sua influência sobre os mais 
diversos organismos. 

Agora que recordamos as aulas passadas vamos ver se ficou alguma dúvida realizando a 
atividade a seguir: 
 

1) É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como a 
unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e, por 
isso, alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não 
possui células em sua constituição? 

a) bactérias. b) fungos. c) protozoários. d) vírus. e) animais. 
 

2)  São esquematizado cadeias alimentares com os elementos a seguir: INSETO, PLANTA, PÁSSARO, 

COBRA. 

A forma correta da representação de uma cadeia alimentar com estes elementos, é: 
 

a) planta ----> inseto ------> pássaro ------> cobra 
b) planta -----> pássaro -------> cobra ------> inseto 
c) inseto ------> pássaro ------> planta ------> cobra 
d) cobra ------> pássaro ------> inseto -------> planta 

 

3) Se por acaso, as plantas fossem eliminadas da Terra, quais seriam as consequências para os 
demais seres vivos? 

 

4) O Brasil é considerado o país com maior número de seres vivos diferentes no mundo. Segundo os 
cientistas, isso acontece porque o nosso país tem muitos ambientes naturais, com grandes e 
diferentes ecossistemas. Sendo assim, podemos afirmar que o nosso país tem: 

a) uma pequena Biodiversidade.                                                                                                                                                                                  
b) uma razoável Biodiversidade.                                                                                                                     
c) a maior Biodiversidade do mundo.                                                                                                           
d) a menor Biodiversidade do mundo. 
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5) Quais características permitem-nos dizer que um organismo é vivo? 
 
 

 

NÃO DEIXEM DE FAZER OS EXERCÍCIOS. ANOTEM TODAS AS DÚVIDAS NO SEU CADERNO, QUE ASSIM 

QUE FOR POSSÍVEL ESTAREMOS JUNTOS NOVAMENTE E ASSIM PODEREMOS REVER E CORRIGIR 

TODAS AS ATIVIDADES QUE FORAM PROPOSTAS. 

 

NÃO DESISTAM, FIQUEM BEM! 

 

ATÉ A PRÓXIMA SEMANA. 
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TERÇA-FEIRA: 

HISTÓRIA 

PROFª FONLANA CHEUNG 

OLÁ! 

ESPERO QUE ESTEJAM TODOS BEM, E LEMBRAR QUE O MAIS IMPORTANTE É SE 
PROTEGEREM DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 

ASSIM, FIQUEM EM CASA E SÓ SAIAM EM CASO DE EXTREMA NECESSIDADE, COMO 
COMPRAR COMIDA E REMÉDIOS.  

AS ATIVIDADES DEVEM SER ACESSADAS EM CASA VIA INTERNET. NÃO SAIAM DE CASA PARA 
CONSEGUIREM AS ATIVIDADES. 

NÃO FIQUEM TÃO PREOCUPADOS EM REALIZAR AS TAREFAS ESCOLARES, CASO TENHAM 
DIFICULDADES, POIS O QUE NÃO PUDER FAZER AGORA, RESOLVEREMOS QUANDO RETORNARMOS 
à ESCOLA. FIQUEM TODOS BEM E CUIDEM BEM DA SAÚDE E DE SEUS FAMILIARES.  

ESTAS PRÓXIMAS SEMANAS ESTAREMOS NA FASE MAIS CRÍTICA, JÁ SÃO 10 MIL MORTES EM 
DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, E SE PRECISAREM SAIR DE CASA, USEM MÁSCARAS. 

QUANDO RETORNAREM DA RUA, TROQUEM AS ROUPAS E DEIXE OS CALÇADOS PARA FORA 
DE CASA. LAVEM BEM AS MÃOS, POIS PODEM TRAZER O VÍRUS PARA DENTO DE CASA. 

ESTAMOS ESTUDANDO SOBRE A ESCRAVIDÃO QUE HOUVE NO BRASIL COM OS POVOS 

INDÍGENAS E AFRICANOS, E AS CRUÉIS CONSEQUÊNCIAS QUE SEUS DESCENDENTES SOFREM ATÉ 

HOJE. 

VAMOS REVISAR SOBRE O QUE VOCÊS JÁ ESTUDARAM, E GOSTARIA QUE ESTA SEMANA 

VOCÊS RELESSEM TODAS AS ATIVIDADES, E REMETESSEM SUAS DÚVIDAS PARA O WHATSAPP DA 

ESCOLA. 

E POR FIM GOSTARIA DE QUE LESSEM NOTÍCIAS SOBRE O QUE ACONTECE COM A 

POPULAÇÃO NEGRA AFRODESCENTE E INDÍGENA NO BRASIL E NO MUNDO, REFLITA E DIVIDA COM 

A GENTE NO GRUPO DE WHATSAPP O QUE DESCOBRIU. 

CASO NÃO TENHAM COMO FALAR NO WHATSAPP, PODEM ME ENVIAR UM EMAIL 

FONLANA@GMAIL.COM. 

MAIS UMA VEZ RECOMENDO QUE TOMEM TODAS AS PRECAUÇÕES DEVIDAS PARA QUE NÃO 

CONTRAIAM O CORONAVÍRUS 

ABRAÇOS E FIQUEM BEM! 

PROF. LANA 

  

 

 

mailto:FONLANA@GMAIL.COM
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TERÇA-FEIRA: 

GEOGRAFIA 

PROFº JOSÉ ALBERTO  

OBJETIVOS 

 Revisar alguns temas e conceitos já estudados nas atividades anteriores realizadas em 

teletrabalho.   

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Depois de quatro atividades enviadas online para os alunos, pretendesse fazer a discussão e 

revisão de alguns temas e conceitos já trabalhados.  

DESCRIÇÃO 

 Combinaremos leitura e atividade variadas, leitura de mapa, produção e interpretação de 

texto.    

 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 

 

1 – “A violência contra indígenas faz parte de  um contexto maior  no qual defensores da floresta 

acabam pagando um preço muito alto ao lutarem uma batalha cada vez mais difícil. O 

desmatamento na Amazônia aumentou quase 30  por cento de  agosto de 2018 a julho de 2019, 

e alertas em  tempo real indicam que a destruição da floresta nos três primeiros meses de 2020 

pode ter crescido mais de 50 por cento comparados ao período no ano anterior”.  

 

De acordo com o texto anote com um (  X  ) apenas as alternativas corretas.  

 

A ( ) O desmatamento na Amazônia aumentou em 2018/2019 e mais ainda nos 

primeiros meses de 2020. 

 

B ( ) O desmatamento na Amazônia tem diminuído nos últimos anos.  

 

C ( ) Está cada vez mais difícil combater o desmatamento na Amazônia.   

 

D ( ) O combate ao desmatamento está sendo eficiente na Amazônia.        

https://www.hrw.org/pt/report/2019/09/17/333886
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5294
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/04/10/coronavirus-nao-detem-madeireiros-e-desmatamento-no-brasil-aumenta.htm
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E ( ) Relacionado à violência indígena está o desmatamento. 

F ( ) A violência contra os povos indígenas nas tem relação com o desmatamento.  

G ( ) Aqueles que combatem o desmatamento na Amazônia tem encontrado facilidade 

nas suas ações.  

 

2 - As comunidades remanescentes dos quilombos ainda são desconhecidas de grande parte dos 

brasileiros, e para a maioria o quilombo é algo do passado, que teria desaparecido com o fim da 

escravidão. Assim, costuma causar surpresa a informação da existência de muitas centenas de 

comunidades quilombolas espalhadas por todas as regiões do país. Apenas a  partir de 1988, 

quando a Constituição Brasileira reconheceu às comunidades remanescentes dos quilombos o 

direito à propriedade de suas terras, é que esta questão passou a ganhar espaço no cenário 

nacional.” · 

 In: Oliveira, Vanessa de; Elisangela Gortari. Quilombos contemporâneos: a memória e o consumo midiático na formação da 

identidade negra. UNI revista. São Leopoldo:  Unisinos. Jul. 2006. vol. 1, n 3.  

 

a) Copie do texto a informação que você acredite ser a mais importante e explique por quê?  

 

b) Você acha importante que a Constituição de 1988 garanta às comunidades remanescente de 

quilombos o direito à propriedade de suas terras? Justifique. 

 

 

3 – Sobre a morte de um ancião (pessoa mais idosa) indígena, o antropólogo Marcio Meira afirma:  

“Se um ancião se for, vai com ele toda uma história. Os jovens dependem totalmente dessas 

pessoas para receberem o conhecimento das tradições, que só eles possuem. É uma  população 

pequena, mas com importância cultural imensa.”  

Essa afirmação poderia ser aplicada aos nossos pais e avós, e às pessoas mais idosas de nossa 

sociedade? Qual sua opinião a respeito?   
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 Leia as informações do mapa abaixo com atenção: 

 

A partir da leitura do mapa anote (  V  ) para as afirmações verdadeiras, e (  F  ) para as Falsas:   
 

A  ( ) No início da colonização o litoral do Brasil era ocupado principalmente pelos 

povos Tupi-Guarani.  

B ( ) Os povos Tupi-Guarani só ocupavam o interior do Brasil.  

C ( ) O norte do Brasil era ocupado apenas pelos povos Tucano.  

D ( ) O extremo norte do Brasil era ocupado principalmente pelos povos  

    Aruaque e Cariba.  

E ( ) O extremo sul do Brasil era ocupado principalmente pelos povos      

Charrua e Tupi-Guarani  

F ( ) O extremo sul do Brasil era ocupado pelos povos Cariri e Jê.   

G  ( ) A atual região nordeste no início da colonização era ocupada   

    principalmente pelos povos Cariris. 

H ( ) Os territórios onde estão localizadas as cidades de Brasília, Goiânia e  

    Palmas no início da colonização era ocupada pelos povos Jê.   

 

 

 


