
 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 05 

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

 

8ª 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 HISTÓRIA  ➔ QUINTA-FEIRA .............................................................................. PG. 07 e 10 

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

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

INGLÊS e GEOGRAFIA ➔ TERÇA-FEIRA............................................................................ PG. 16 e 20 

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 coronavírus, 
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. Retomamos a Notícia.  Fizemos a 

leitura e interpretação textual e também, leitura de informações sobre Fake News (um outro vírus 

que temos que combater).  Você compreendeu as informações sobre esse gênero textual e sua 

importância para produzirmos nossos próprios textos? Conseguiu responder os exercícios? Ainda 

está em tempo, vamos lá! 

CADERNO 3 

Na terceira semana, após o recesso, voltamos a conversar com o gênero Crônica, no texto 

trabalhado, a personagem principal precisa tomar medidas exageradas e fizemos um paralelo com 

nossa atual situação em que as medidas que precisamos tomar parecem exageradas (mas não são). 

Além da crônica, trabalhamos também com a poesia, uma poesia muito atual e triste. Você 

compreendeu a atividade? Se não, qual é a sua dúvida? 

CADERNO 4 

Na quarta semana, voltamos a conversar com o gênero Crônica, no texto trabalhado agora um texto 

mais leve (quem estava à noite o ano passado viu a radionovela que a oitava fez com este texto). 

Também 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: RITA DE CARVALHO  

OLÁ QUERIDOS ALUNOS! 

ESPERO DE CORAÇÃO QUE ESTEJAM TODOS BEM E SEGUROS. 

NUNCA EM MINHA VIDA IMAGINEI QUE HOJE ESTARIA ESCREVENDO ESTAS PALAVRAS PARA MEUS 

ALUNOS. DE CERTO NÃO IMAGINAVA QUE VIVERÍAMOS ESTA SITUAÇÃO DE DISTANCIAMENTO ENTRE AS 

PESSOAS.  

QUANDO PODERÍAMOS IMAGINAR QUE BEIJOS, ABRAÇOS A E APERTOS DE MÃO SERIAM 

PERIGOSOS? AINDA MAIS PARA NÓS BRASILEIROS QUE SOMOS TÃO CALOROSOS E GOSTAMOS DE ESTAR 

EM GRUPO PARA FESTEJAR, COMEMORAR, RIR, TROCAR EXPERIÊNCIAS E APRENDER.  

E POR FALAR EM APRENDER, QUEM PODERIA PREVER QUE TERÍAMOS QUE DEIXAR NOSSAS SALAS 

DE AULA, PARA ENTRARMOS EM “SALAS VIRTUAIS"? NÓS QUE PROVAVELMENTE TIVEMOS GRANDE PARTE 

DE NOSSAS EXPERIÊNCIAS E ALEGRIAS EM UM AMBIENTE ESCOLAR.  

QUEM CONSEGUE PENSAR NAQUELE PROFESSOR SUPER LEGAL? NAQUELA AMIGA DA CARTEIRA AO 

LADO QUE EM TRÊS DIAS PARECIA SE CONHECIAM DESDE CRIANÇA? QUEM NÃO LEMBRA DE TER 

APRENDIDO ALGO INTERESSANTE? E AS CONVERSAS NOS CORREDORES E NO REFEITÓRIO? E OS PASSEIOS 

ENTÃO?  

PODE TER SIDO ALI NA ESQUINA PARA APRENDER NA UNIFESP OU LONGE LÁ NA CIDADE DE SANTOS. 

E AINDA CAMINHANDO PELAS RUAS E CALÇADAS DO CENTRO DE DIADEMA PARA VER EXPOSIÇÃO 

ITINERANTE. POIS É, TANTAS EXPERIÊNCIAS QUE ADQUIRIMOS EM GRUPO.  

HOJE NOSSO MAIOR E MAIS SINCERO DESEJO É QUE POSSAMOS NOVAMENTE NOS ENCONTRAR SEM 

MEDO DE EXTERIORIZAR NOSSAS EMOÇÕES COM ABRAÇOS, BEIJOS E APERTOS DE MÃO.  

PODEMOS ACHAR QUE NOSSO FUTURO É INCERTO. E REALMENTE ESTAMOS VIVENDO UMA 

SITUAÇÃO INUSITADA. MAS EM MOMENTOS COMO ESTE TEMOS QUE MANTER O PENSAMENTO POSITIVO 

E A CRENÇA DE QUE TUDO VAI PASSAR. ESPEREMOS COM CALMA E SERENIDADE ESTA SITUAÇÃO SE 

DISSIPAR.  

AÍ IREMOS NOVAMENTE NOS OLHAR, COMEMORAR, FESTEJAR E APRENDER TODOS JUNTOS ASSIM 

COMO DEVE SER, PORQUE A UNIÃO FAZ PARTE DE NOSSA ESSÊNCIA. 

FIQUEM BEM! 

ABRAÇOS DA PROFESSORA RITA CARVALHO  
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RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 

OLÁ CAROS ALUNOS! 

ESTÃO CONSEGUINDO REALIZAR AS ATIVIDADES REMOTAS DE ARTES? ESPERO QUE SIM.  

PREPAREI UM VÍDEO TRAZENDO UMA RETOMADA SOBRE O QUE ESTUDAMOS ATÉ AGORA. 

PARA ASSISTI-LO CLIQUE BASTA CLICAR NA IMAGEM ABAIXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO NÃO CONSIGA ACESSÁ-LO NÃO TEM PROBLEMA. TRANSCREVO AQUI AS PARTES 

PRINICIPAIS QUE FALO NELE. ENTÃO VEJA: 

COMO EU JÁ HAVIA MENCIONADO EM UMA NOTA ESPECIAL DO ÚLTIMO CADERNO, PARA 

MIM, QUE SOU ARTE EDUCADORA TEM SIDO UM DESAFIO ENORME ADAPTAR MEUS CONTEÚDOS 

PARA A FORMA ONLINE. ISSO PORQUE EM ARTES A PRÁTICA DAS ATIVIDADES TEM UM PESO MAIOR 

QUE A TEORIA.  

MUITO MAIS QUE LER TEXTOS COLOCAR A “MÃO NA MASSA" É BEM MAIS DIVERTIDO E 

PRAZEROSO. NÃO QUE A TEORIA NÃO SEJA IMPORTANTE. CLARO QUE É! MAS ACREDITO QUE 

QUASE TODOS NÓS PREFERIMOS PRATICAR A ARTE. SENDO ASSIM, ME VENDO DENTRO DE UM 

CENÁRIO ONLINE, DECIDI ADAPTAR MINHAS ATIVIDADES PARA QUE SE ENCAIXAREM NESTA NOVA 

PRÁTICA, TRANSMITINDO CONTEÚDOS MAIS TEÓRICOS. 

NA NOSSA PRIMEIRA ATIVIDADE PROPUS O TEMA CINEMA PORQUE PENSEI QUE SERIA UM 

TEMA INTERESSANTE, LEVE E ALEGRE PARA O MOMENTO. ESPERO QUE VOCÊS TENHAM 

APRENDIDO QUE CINEMA É UM ESTILO DE ARTE TAMBÉM. QUE FAZ PARTE DA NOSSA CULTURA. 

ESPERO TAMBÉM QUE TENHAM APRENDIDO A ADMIRAR TAMBÉM O GRANDIOSO CINEASTA 

CHARLES CLAPLIN. 

APÓS O TEMA CINEMA PENSEI EM TRABALHAR A BIOGRAFIA E OBRAS DA TARSILA DO 

AMARAL, UMA DAS MAIORES ARTISTAS DO MUNDO E QUE SOUBE COM MUITA INTELIGÊNCIA E 

https://www.youtube.com/watch?v=X5pwJV7gyAE
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BELEZA REPRESENTAR NOSSO PAÍS NO RESTRITO MUNDO DA ARTE. MAS ESTE TEMA NÃO FOI 

ALEATÓRIO E SIM UMA HOMENAGEM AS MULHERES JÁ QUE PASSAMOS PELO MÊS QUE 

REPRESENTA A FORÇA FEMININA. 

EM SEGUIDA ME VEIO A IDEIA DE APRENDERMOS SOBRE RETRATO. A IDEIA PRINCIPAL FOI 

PERCEBERMOS QUE ESTE ESTILO DE ARTE SEMPRE FOI MUITO UTILIZADO AO LONGO DA HISTÓRIA 

DA ARTE. A FIGURA HUMANA SEMPRE FOI MUITO REPRESENTATIVA ALÉM DISSO, ENTENDER COMO 

ERAM FEITOS OS RETRATOS DAS PESSOAS ANTES DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA E DOS CELULARES É 

UM ASSUNTO MUITO INTERESSANTE. 

POR ÚLTIMO TOMEI NOVA DECISÃO DE CONTEÚDOS APÓS SABERMOS QUE A QUARENTENA 

E AS AULAS ONLINE IRIAM SER PRORROGADAS. PENSEI EM TRABALHAR TEMAS PROGRESSIVOS E 

CRONOLÓGICOS. COMO SE ENTRÁSSEMOS EM UMA MÁQUINA DO TEMPO E FÔSSEMOS 

PASSEANDO PELA HISTÓRIA DA ARTE ATÉ CHEGARMOS NOS DIAS ATUAIS.  

ENTÃO CLARO INICIEI ONDE TUDO COMEÇOU. LÁ NO TEMPO DOS HOMENS PRIMITIVOS QUE 

DESENHAVAM NAS CAVERNAS PARA SE COMUNICAREM DEIXANDO NESSAS SUPERFÍCIES MARCAS 

DO DIA-A-DIA, DAS CAÇADAS, DOS RITUAIS...ENFIM DOS COSTUMES E CULTURA DESSES HOMENS 

QUE VIVERAM HÁ TANTO TEMPO. ARTE RUPESTRE. 

SENDO ASSIM, SEGUINDO ESTA LINHA DE “MÁQUINA DO TEMPO", NA PRÓXIMA ATIVIDADE 

VIAJAREMOS ATÉ A CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA, QUE SEGUNDO ESTUDIOSOS, FIZERAM UM CONJUNTO 

DE ARTES MAIS RELEVANTE E SIGNIFICATIVO APÓS A ERA DOS HOMENS PRIMITIVOS. OK? 

COMBINADO? 

ENTÃO PARA ESSA SEMANA PEGUE OS CADERNOS ANTERIORES, RELEIA OS TEMAS 

TRABALHADOS E REVISEM AS ATIVIDADES PROPOSTAS. ANOTE SUAS DÚVIDAS E VAMOS 

CONVERSAR SOBRE ELAS EM NOSSA SALA VIRTUAL NO WHATSAPP.   

ESPERO SUA PARTICIPAÇÃO! 

UM GRANDE ABRAÇO VIRTUAL A TODOS COM O SINCERO DESEJO DE NÓS REENCONTRAR 

“AO VIVO E EM CORES". 

FIQUEM BEM E SE CUIDEM! 

PROFESSORA RITA CARVALHO  

08/05/2020 
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QUINTA-FEIRA: 

HISTÓRIA 

PROFº LEANDRO BARBOSA GOUVEIA  

OBJETIVOS  

• Revisão das aulas à distância. 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

• Hora de fazer uma parada estratégica e refletirmos sobre o que temos feito durante essa 

pandemia. 

DESCRIÇÃO  

• Leia o texto dessa aula e então faça uma reflexão sobre as biografias que temos estudado.  

 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 

Olá pessoal, desejo que todos estejam bem e conseguindo ficar dentro de casa.  

Ao longo dessas semanas de isolamento social forçado seguimos trabalhando de forma 

virtual. Mas é muito importante lembrar: o mais importante nesse momento é cuidar da saúde, a 

nossa e de todos com quem convivemos.  

Agora vamos pensar um pouco sobre as atividades que temos feito na disciplina de História.  

Estudar História é uma forma de conhecermos um pouco mais a nós mesmos e o mundo no 

qual vivemos. Trata-se de olhar para o passado para tentar compreender um pouco mais o presente.  

Estudar o período da Ditadura Militar (1964 – 1985) é uma forma de refletir sobre a 

importância das liberdades e direitos, por mais restritos que sejam, que temos atualmente. 

Liberdade de Expressão, Liberdade de Pensamento, Liberdade de Imprensa e direitos básicos de 

cidadania estão garantidos pela Constituição Federal de 1988 e só existem porque muita gente lutou 

contra os governos autoritários.  

Em tempos em que um número cada vez maior de pessoas, dentro e fora do governo, 

defendem esse período e insistem em dizer que não se tratou de Ditadura, é de extrema importância 

que cada um de nós possa olhar de forma crítica para a nossa sociedade e refletir sobre os riscos de 

perdermos a democracia, por mais dificuldades que ela tenha.  
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É muito importante lembrar que mesmo as pessoas que defendem a Ditadura, ou pedem o 

retorno dos militares ao poder, só podem fazer isso hoje porque vivemos em uma democracia e a 

Liberdade de Expressão é direito de todos. Por isso todo regime autoritário, seja qual for, existe para 

garantir interesses e privilégios para apenas uma parte de população, em geral da elite econômica 

e não da população como um todo.  

Em tempos de Pandemia e todas as consequências dela que sentimos na pele é de extrema 

importância refletirmos sobre os riscos de perdemos as mínimas liberdades democráticas que ainda 

garantem a nossa condição de cidadãos. 

Além disso, o trabalho com esses textos serve também para treinarmos a nossa leitura. 

Sempre lembrando que nenhum de nós nasceu sabendo e que a leitura e a escrita são habilidades 

desenvolvidas através da prática constante. Nunca nos esqueçamos disso: quanto mais lermos e 

escrevermos, melhor será nossa escrita e nossa leitura. 

Por isso, essa pequena revisão serve para dar uma parada e assim podermos refletir um 

pouco sobre o que temos feito nessas aulas à distância e também para retomar as leituras das 

biografias das atividades anteriores.  

Então, proponho que releiam os textos das atividades anteriores e anotem todas as dúvidas 

que surgirem, depois (SE FOR POSSÍVEL) enviem essas dúvidas pelo zap.  

Lembrando: aprender é um processo e cada um tem o seu ritmo, por isso façam as atividades 

de História de acordo com suas possibilidades e no tempo que for necessário. Sempre que surgir 

uma dúvida PODE chamar no grupo do zap.  

Juntos vamos passar por esse difícil momento de nossa História e, sempre juntos, vamos 

aprender cada vez mais. 

Repetindo: A atividade dessa semana é anotar e enviar (SE FOR POSSÍVEL) todas as dúvidas 

que surgiram nas atividades anteriores.  

 

Abraço!  

Professor Leandro 
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SEXTA-FEIRA: 

MATEMÁTICA 

PROFESSORES  EDNEIA RONQUI FERRARI E ÁLVARO SPERDUTTO 

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 

Na atividade 1 trabalhamos com vocês SITUAÇÕES-PROBLEMA ENVOLVENDO AS OPERAÇÕES 

FUNDAMENTAIS:  adição, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros, números decimais e 

fracionários. 

MÉDIA ARITMÉTICA foi o tema abordado na atividade 2. Vimos a aplicação de média aritmética nas mais 

variadas situações-problema reforçando também as operações fundamentais com números inteiros e 

decimais. 

Voltei, na atividade 3, enfocar as operações fundamentais e o trabalho com os NÚMEROS DECIMAIS E 

FRACIONÁRIOS.  

E na atividade 4 o estudo se volta para a resolução de situações-problema envolvendo TABELAS E 

GRÁFICOS. As informações foram apresentadas em tabelas ou gráficos. E para a resolução das situações-

problema é importante ler com atenção essa forma de organizar as informações. 

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 ANATÓLI BERDNIKOFF  

OBJETIVOS  

Revisar o conteúdo dado nas 4 primeiras atividades 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

Depois de 4 semanas de atividades, vamos retomar fazendo atividades para revisão das matérias 

dadas. 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 
 

TRANSFORMAÇÕES FÍSICAS E QUÍMICAS;  

SUBSTÂNCIAS, MISTURAS E SEPARAÇÃO DE MISTURAS 

Vamos retomar (Escreva apenas as respostas corretas eu seu caderno): 

PRIMEIRA SEMANA: Tema: COVID-19 

CORONAVÍRUS, é nome de um grande grupo de vírus, que possuem estruturas parecidas com 

coroas, por isso o nome Coronavírus (corona em latim significa coroa). 

 

Fonte: cipe.org.br 

 

1. Escreva quais mudanças aconteceram no seu dia a dia por conta da pandemia do Coronavírus: 

• O que você sabe sobre o vírus: sintomas, formas de contágio e formas de prevenção 

• O que mudou no seu trabalho, nos seus estudos e na sua rotina 

• O que você acha que irá acontecer daqui pra frente em relação ao modo de vida da 
sociedade 
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SEGUNDA SEMANA – Tema: Transformações físicas e químicas 

2. Marque as alternativas referentes a fenômenos químicos: 

(    ) Produção  de plásticos a partir do petróleo. 

(    ) Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. 

(    ) Fabricação da coalhada a partir do leite. 

(    ) Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados, em pequena 

quantidade, em determinado volume de água. 

(    ) Produção da gasolina a partir do petróleo. 

(    ) Prego enferrujado. 

(    ) Queima da gasolina.  

(    ) Fotossíntese realizada pelas plantas. 

(    ) Decomposição da luz solar por um prisma 

 

3. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia-a-dia de uma cozinha e indique aquelas que 

envolvem transformações químicas. 

(    ) aquecer uma panela de alumínio; 

(    ) acender um fósforo; 

(    ) ferver água; 

(    ) queimar açúcar para fazer caramelo; 

(    ) fazer gelo. 

 

4. A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia-a-dia é: 

a) A queima de um fósforo. 

b) O derretimento do gelo. 

c) A transformação do leite em coalhada. 

d) O desprendimento de gás, quando se coloca sal de frutas em água. 

e) O escurecimento de um objeto de cobre 
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TERCEIRA SEMANA – Tema: Substâncias e Misturas de Substâncias 

5. Classifique as misturas abaixo em homogêneas ou heterogêneas: 

a) água + querosene  

b) água + álcool  

c) areia + pedrinhas + água  

d) serragem + água + areia e- água + sal  

f) limalha de ferro + areia  

g) gasolina + querosene  

h) soro caseiro 

 

QUARTA SEMANA – Tema: Separação de Misturas 

6. O técnico de uma ourivesaria, diante de uma mistura de pequenos pedaços de ferro e ouro, 

deseja separar o ouro. Para realizar essa tarefa, quais opções o técnico pode escolher?  

(    ) Dissolver a mistura na água 

(    ) Empregar um eletroímã para remover o ferro 

(    ) Dissolver o ferro com uma solução de ácido sulfúrico (já que o ouro não se dissolve nesse 

ácido) 

(    ) Realizar uma catação baseada na diferença de cor 

(    ) Fazer uma levigação 

 

7. Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante 

um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa 

operação denominamos:  

a) filtração  

b) sedimentação  

c) peneiração  

d) decantação  

e) catação 

 

Parte das questões foram extraídas e adaptadas de: 
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Brasilescola.uol.com.br      Oladobomdaquimica.com.br        promilitares.com.br 

TERÇA-FEIRA: 

INGLÊS 

PROFESSORES: ANATÓLI BERDNIKOFF e LAÉRCIO SANCHEZ BANDEIRA 

OBJETIVOS  

Revisar o conteúdo dado nas 4 primeiras atividades 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

Depois de 4 semanas de atividades, vamos retomar fazendo atividades para revisão das matérias 

dadas 

 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 

REVISÃO: Moods and Feelings / Modal Verbs 

Vamos retomar (Escreva apenas as respostas corretas eu seu caderno): 

 

PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS - Tema: Moods and feelings (Temperamentos e sentimentos) 

1. Observe as palavras abaixo. 

 

Embarrassed Upset Confused 

 

Delighted Disappointed 

 

Confident 

 

Nervous 

 

Furious 

 

Worried 

 

Jealous 

 

Excited 

 

Annoyed 

 

Agora escreva qual desses sentimentos acima você sente quando... 
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a) You go out with odd shoes on. 

Você sai com sapatos estranhos 

I feel _______________ 

 

b) You lose your wallet.  

Você perde sua carteira 

I feel _______________ 

 

c) A friend breaks a promise.  

Um amigo quebra uma promessa 

I feel _______________ 

 

d) You win a lot of money.  

Você ganha muito dinheiro 

I feel _______________ 

 

e) A friend can’t come to your party.  

Um amigo não pode comparecer à sua festa 

I feel _______________ 

 

f) Your friend moves to another country.  

Seu amigo muda para outro país. 

I feel _______________ 

 

g) You don’t understand the lessons. 
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Você não entende as lições  

I feel _______________ 

 

h) You go on vacation. 

Você sai de férias 

I feel _______________ 

 

TERCEIRA E QUARTA SEMANAS – Tema: Modal Verbs 

 

2. Veja a carta de Andy para Marnie: 

 

Dear Marnie, 

We have to do presentations for a test next week, 

and I’m really worried about it. The thing is, I get 

really nervous when I’m talking in front of people 

and I know I’m going to make a real mess of it. The 

problem is, I’m usually a pretty good student at 

school, and my dad is going to be furious if I get 

bad marks. What should I do? Andy 

 

a) Traduza a carta para o português.  

 

b) Escreva todas as palavras do texto que são temperamentos ou sentimentos (em inglês e 

português) 

 

c) Escreva qual o modal verb da carta. O que ele significa? 

 

3. Leia o texto / Read the text: 
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Xavier is an intelligent guy and he plans to go to medical school. He thinks 

he may get a better job when he graduates. At the moment, Xavier is working 

at a supermarket and he can't pay for his studies or buy books, so 

he should try to get into a public college. Xavier is the oldest child and he feels 

he must do something to help his younger brothers and sisters as he already 

noticed they will need his support. Xavier is brave, determined and doesn't 

complain about life because he knows that things could be worse than they 

are now. 

 

4. Answer the questions / Responda as perguntas (em português) 

 

a) What does Xavier plan to do? 

 

b) Why does he want to graduate? 

 

c) Is Xavier a bad guy? 

 

d) Why doesn't Xavier complain about life? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões extraídas e adaptadas de: 

englishexperts.com.br  

https://agendaweb.org/vocabulary/feelings-emotions-worksheets-exercises.html 

https://agendaweb.org/vocabulary/feelings-emotions-worksheets-exercises.html
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TERÇA-FEIRA: 

GEOGRAFIA 

PROFESSORA FONLANA CHEUNG  

 

RETOMANDO AS ATIVIDADES DOS CADERNOS ANTERIORES 

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. 

E 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 DIVERSOS ASSUNTOS DA GEOGRAFIA MUNDIAL, E NA 

ÚLTIMA ATIVIDADE TRATAMOS SOBRE O MESMO TEMA DE HISTÓRIA, SOBRE AS DITADURAS 
MILITARES. 

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

VOCÊS FIZESSEM 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 PANDEMIA 

HOJE 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! 

PROFESSORA LANA
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