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Semana 6 – 18 a 22/05/2020 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Objetivos: Reconhecer o gênero, sua estrutura de composição, perceber a função textual das 

estruturas identificadas; ser capaz de produzir neste gênero. Ortografia: Exercícios que chamem a 

atenção dos alunos na reprodução da escrita. Em “redigindo as frases”, fixar as estruturas corretas 

das frases mais usuais do nosso cotidiano. 

 

Contextualização: Dando sequência ao estudo dos diversos gêneros textuais, conforme 

planejamento para esta série. Assunto será retomado em aulas presenciais. 

 

Atividades: Todas as atividades postadas por mim devem ser respondidas em folha avulsa de 

caderno ou papel almaço. Ao final da quarentena, entregues a mim.  

 

Gênero textual – Convites 

 

O convite é um gênero textual destinado com o objetivo de estabelecer uma comunicação 

sobre um determinado evento. As informações devem ser claras para que o leitor compreenda a 

mensagem. Em um convite não pode faltar: o objetivo, o nome do destinatário, a mensagem, o 

remetente, o local, a data e a hora do evento. 
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18820 

 

1) Sobre os convites apresentados, responda: 

a) Qual a função comunicativa em cada um deles? 

b) Como se relaciona as imagens com a informação contida em cada convite? 

c) Qual a intenção comunicativa nos convites: 1,2,3 e 4? 

d) Identifique nos quatro convites: quem convida, qual o evento, onde irá acontecer e o que há de 

semelhantes entre eles. 

 

2) Produção de texto: 

Escreva um convite para a sua festa de aniversário. Faça ilustrações. Utilize uma folha avulsa. 

Pode ser sulfite, uma parte de cartolina etc. 

 

3) Vocabulário 

Letras maiúsculas: são usadas no início da frase e nos nomes próprios. 

Nomes próprios indicam os nomes de: 

Pessoas: Catarina, Maria, Clarice, Rosemeire, Doralice etc. 

Cidades: Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, São Paulo, Cotia etc. 

Países: Brasil, Itália, Estados Unidos, Espanha, Portugal etc. 

Mares ou oceanos: Atlântico, Mediterrâneo, etc. 
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Outros casos de nomes próprios e que exigem letras maiúsculas: nomes de escolas, de 

lugares públicos (ruas, avenidas, praças); nomes de continentes, de estados, de acidentes 

geográficos em geral; títulos de livros, de jornais, de revistas; nomes das ciências, artes ou áreas 

de estudo. 

 

4) Redigindo frases: 

Exemplo: “Gabriel Garcia Márquez conta que, quando senta para escrever, gosta de estar rodeado 

dos mais variados instrumentos: a máquina, vários lápis, tesoura, cola, borracha, grampeador...” 

Observe que os dois pontos (:) apareceram antes da enumeração dos objetos que devem estar 

perto do escritor. 

Exercitando: Reescreva as frases, empregando no lugar da vírgula, os dois-pontos antes da 

enumeração. 

a) Lúcia arruma seu material escolar, livros, cadernos, canetas. 

b) A lista de compra está pronta, arroz, sal, café, macarrão. 

c) A mesa do escritor está cheia de objetos, máquina, lápis, papéis, caneta. 

d) Hoje tem muita tarefa para casa, redação, exercícios de Matemática, questionário de História. 

  

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: Interpretação e raciocínio lógico, Adição, Subtração e Multiplicação, resolvidos com e 

sem uso de calculadoras. 

 

Contextualização: Revisão de conceitos adquiridos em sala de aula e situação problema do nosso 

cotidiano. 

 

Atividades: Copiar e resolver no caderno; os resultados desta atividade estarão no final da 

próxima atividade. 

 

1- Resolva os problemas abaixo: 
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a) Três irmãs receberam 120 reais de sua mãe. Sabemos que Maria recebeu 52 e Fernanda 44. 

Quanto recebeu Paula? 

 

b) Dona Paula comprou um rolo de fita para fazer a bainha de alguns vestidos. Esse rolo contém 

40 metros de fita, no primeiro dia ela usou 6 metros e no segundo 10 metros. Quantos metros de 

fita ela ainda tem? 

 

c) Minha mãe tem uma fábrica e pagou seus fornecedores. O fornecedor de papel recebeu R$ 

6.000,00, o de tintas recebeu R$ 1.000,00 a menos que o primeiro e o de eletrônicos recebeu 

R$2.000,00 a menos que o segundo. Quanto ela gastou para pagar todos os fornecedores? 

 

Fonte dos problemas: https://acessaber.com.br 

 

2 – Monte as contas em seu caderno e as resolva: 

a) 1432 + 12324 = 

 

b) 6543 + 765 = 

 

c) 5630 + 9670 = 

 

d) 1987 + 123 = 

 

e) 4032 – 3987 = 

 

f) 1530 – 1433 = 

 

g) 5673 – 4888 = 

 

h) 6592 – 2320 = 
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i) 621 X 9 = 

 

j) 403 X 7 = 

 

k) 397 X 5 = 

 

l) 270 X 8 = 

 

Resultados da atividade anterior. 

1 - Problemas: 

 

a) 2660 

b) 297 

c) R$ 14,00 

d) 3564 

2 – Contas: 

   

a)14141    b) 11863    c) 4322    d) 17530    e) 1986   f) 83     

g)  811       h) 5336       i) 3464     j) 3456       k) 1848   l) 1770 

 

 

HISTÓRIA – Profa. Lindnalva 

 

Objetivo: Identificar os diferentes tipos de vestígios do passado, tais como fontes escritas e não-

escritas; compreender o trabalho do historiador, como este procede na análise externa e interna 

das fontes históricas. 
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Contextualização: reconhecer como as fontes são usadas como matéria-prima do historiador para 

a construção do passado e comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias na comunicação, 

principalmente no atual contexto que estamos vivenciando. 

Atividade: Ler com atenção o texto abaixo, responder no seu caderno. 

 

Leia o texto com atenção. 

O historiador e as fontes históricas 

 

O historiador é a pessoa que estuda a História, estuda as experiências vividas pelas 

pessoas. Trabalha com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande 

maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele e sua função é interpretar 

acontecimentos históricos. 

Sem os acontecimentos, o historiador não pode produzir conhecimento; sem o historiador, 

os acontecimentos não teriam vida. Assim, o historiador escolhe, de acordo com a finalidade de 

sua pesquisa, os aspectos que irá estudar, as fontes que irá analisar, as opiniões que pretende 

discutir, os sentimentos que julga mais importantes. 

Como se fosse detetive, o historiador analisa um acontecimento com base em fontes 

históricas, aceita ou recusa interpretações já existentes, colhe depoimentos e chega a uma 

conclusão. 

Para realizar seus estudos o historiador faz uso de fontes históricas. Fontes históricas são 

os documentos que permitem ao historiador recontar e interpretar os fatos passados e reconstruir 

a história. 

As fontes materiais escritas: Documentos escritos em tempos passados, mapas, cartas, 

diários, pergaminhos e jornais antigos também são fontes materiais escritas. 

As fontes materiais não escritas: são objetos antigos, pinturas, fotografias, ferramentas, 

armas, roupas, esculturas.  

As fontes não materiais ou imateriais: músicas, lendas, língua e crenças. Uma importante 

fonte histórica podem ser os relatos orais, histórias transmitidas através de gerações. 

Fonte: escolaeducacao.com.br 
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1)    A História é a ciência que busca as respostas no passado e para isso, o historiador usa as fontes 

históricas na tentativa de entender como viviam alguns povos, o que faziam, o que era 

valorizado em uma cultura. Essas fontes históricas estão em todos os lugares.  

 

Dê dois exemplos de cada tipo de fonte histórica. 

      a) fonte escrita: _________________________     ____________________________ 

      b) fonte material: ________________________      ____________________________ 

  

2) O historiador também pode utilizar como objeto de pesquisa fontes baseadas na lendas e contos 

antigos passados de pai para filho, através de depoimentos transmitidos através da oralidade, ou 

seja, da fala. A que tipo de fonte refere-se o texto acima? 

a) Fonte material; 

b) Fonte imaterial, 

c) Fonte histórica; 

d) Fonte artesanal. 

3) De acordo com texto defina: 

a) Fontes históricas; 

______________________________________________________________________ 

b) Fontes Materiais escritas; 

_________________________________________________________________________ 

 

4) Observe as imagens a seguir e classifique-as dizendo que tipo de fonte histórica é dada. 
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 a)    Frevo Patrimônio da Humanidade 

 

Br.balstingnews.com 

b) Bíblia Sagrada 

 

Fonte: Brainly.com.br 
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GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Relacionar padrões climáticos, tipos de solos, relevo e formações vegetais; 

 

Contextualização: Compreender o conceito de relevo terrestre e outros conceitos a ele 

relacionados, como os de altura e altitude, montanha, planalto, planície e depressão. 

 

Atividades:  

Relevo 

  

O relevo é a parte superficial da litosfera (camada sólida da Terra). É onde as transformações 

geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e 

da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, podemos definir o relevo como o conjunto de 

formas físicas que compõem a superfície da Terra. 

A ciência que estuda as composições e variações nas formas de relevo é a Geomorfologia, 

que é um ramo do conhecimento que possui uma interface com duas ciências: a Geografia e a 

Geologia. 

  

Tipos de relevo 

  

Para melhor estudar e compreender as suas dinâmicas de formação e transformação, 

dividiu-se o relevo em alguns tipos principais, com base em suas fisionomias externas, são eles: 

montanhas, planaltos, planícies e depressões. 

Montanhas: são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em 

comparação com regiões imediatamente vizinhas. Alguns autores afirmam que uma elevação no 

relevo só pode ser considerada como formação montanhosa se possuir mais de 300 metros de 

altitude em relação ao relevo que se encontrar ao redor. 

Esse tipo de relevo geralmente é caracterizado por ser geologicamente recente, possuindo 

essa forma mais acidentada por ter sofrido por menos tempo a ação dos agentes modeladores da 

superfície terrestre. 
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Exemplo de formação montanhosa nos Alpes Suíços 

 

Quando grupos de montanhas ou serras localizam-se paralelamente uns aos outros, 

formando uma espécie de “parede” em grandes extensões, há o que se chama de cordilheira, como 

a Cordilheira dos Andes (América do Sul) e a Cordilheira do Himalaia (Ásia). 

Planaltos: algumas vezes chamados de platôs, os planaltos são elevações de relevo que 

possuem uma extensão um pouco ampla e a parte mais alta relativamente plana. Apresentam, em 

geral, altitudes medianas, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. 

 

Imagem do Planalto do Tibete, também chamado de “teto do mundo” em razão de suas elevadas 

altitudes 

  

Eles são classificados conforme a composição predominante de suas rochas, dividindo-se 

em planaltos cristalinos (formados por rochas ígneas intrusivas e metamórficas), planaltos 
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sedimentares (formados por rochas sedimentares) e planaltos basálticos (formado por rochas 

ígneas extrusivas). 

Planícies: são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude menor em relação 

às montanhas e aos planaltos. Caracterizam-se pela grande quantidade de sedimentos 

acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pela água das chuvas, dos rios ou, no caso 

das planícies litorâneas, pela água dos oceanos e dos mares. 

 

A região da Amazônia é uma das planícies mais conhecidas do mundo 

  

Depressão: são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo circundante 

(depressão relativa) ou em relação ao nível do mar (depressão absoluta). Em geral, costuma 

abranger regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com ações de erosão 

e sedimentação das rochas e dos solos, o que se revela em sua superfície geralmente ondulada. 
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Rift Valley, localizado no Quênia. Um tipo de depressão originado pela ação de agentes 

endógenos do relevo 

 

 

O relevo é a expressão superficial da litosfera terrestre 
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Fonte: PENA, Rodolfo F. Alves. "O que é Relevo?"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-relevo.htm. Acesso em 11 de maio de 

2020. 

 

 

CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivos: abordar o tema obesidade, buscando a conscientização do aluno, mesmo que de forma 

gradativa, mostrando suas principais causas; alertar os alunos para que pensem na possibilidade 

de se tornarem obesos se não tiverem uma alimentação adequada e nos problemas que podem vir 

a ter.  

 

Contextualização: vivemos em meio a uma grande variedade de alimentos.  Muitos são 

extremamente calóricos e é muito difícil resistir a eles. Uma das consequências dos hábitos 

alimentares é a obesidade. Os obesos estão no grupo de risco de qualquer Pandemia e, no 

momento, é a COVID 19. 

 

Ler o texto com atenção depois resolver as questões.  

 

Obesidade e saúde 

 

Só através de estudos, o médico poderá determinar se alguém está ou não com peso 

excessivo.  

Uma pessoa pode estar com peso excessivo por vários fatores: hábitos alimentares, 

tendência hereditária ou até problemas metabólicos.  Às vezes, o indivíduo enfrenta dificuldades 

que o deixam ansioso e o levam a beliscar a todo momento. Em outros casos, ele escolhe mal o 

que come, consumindo alimentos que fornecem muitas calorias. Desse modo, mesmo ingerindo 

alimentos com nutrientes variados, a alimentação estará desequilibrada.  A pessoa pode estar 

acima do peso e ao mesmo tempo apresentar desnutrição em relação a algum nutriente, como 

vitaminas ou minerais.  
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Se você ainda pensar nas outras refeições do dia, nos lanches, nas bolachas, nos chocolates 

etc., que os adolescentes adoram, calcule a quantidade de calorias ingerida! Isso sem falar na falta 

dos outros nutrientes que esses tipos de alimento podem ocasionar.  

Toda essa matéria ingerida não é desperdiçada. Parte dela será usada como fonte de 

energia, mas o que sobrar será armazenada na forma de gordura, sob a pele. O problema é que 

nossa cultura, altamente consumista, estimula a ingestão de vários alimentos que pouco 

contribuem para a saúde, como balas, bolachas, salgadinhos, sorvetes, refrigerantes, chocolates 

etc. Tudo isso pode gerar aumento de peso e obesidade (deposição excessiva de gordura no 

organismo). 

Muitos pesquisadores dizem que os obesos tendem a ter diabetes (muito açúcar no sangue) 

e problemas cardiovasculares (relacionados ao coração e aos vasos sanguíneos), que aumentam 

o risco de sofrerem ataque cardíaco.  

No Brasil, a porcentagem de obesos está aumentando entre os adultos. Um dado 

preocupante é 15% das crianças brasileiras serem obesas.   

Todas essas informações devem funcionar como um alerta para termos hábitos saudáveis, 

realizando boas escolhas alimentares e atividades diárias que levem à manutenção da saúde.  

 

Questões. Agora é com você: 

 

1) As pessoas têm o hábito de ingerir alimentos muito calórico.  Esse tipo de alimentação é dotado 

por você? Que consequências esse fato pode trazer?  

 

2) Cite as consequências da obesidade.  

 

3) Uma pessoa que come bastante estará sempre bem alimentada?  

 

4) Você sabe o que significa a palavra obesidade?  

 

5) O que faz as pessoas ficarem obesas?  
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6) É possível uma pessoa ser obesa e anêmica.  Você saberia dizer por quê? 

 

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivo: Escrita e pronúncia de numerais até 50. 

  

Contextualização: Fazer pequenas perguntas, empregar frases negativas com o verbo mais 

comum da língua inglesa e familiarizar-se com uso de numerais cardinais. 

 

Atividades:  

 

CARDINAL NUMBERS (números cardinais) 

 

         Os números são imprescindíveis na hora de saber preços, números de telefone e endereços 

na língua estrangeira. 

         Assim, veremos como são escritos os números em inglês de 1 a 50, bem como sua escrita 

e pronúncia entre parênteses. É importante, também, que saibamos escrever para eventuais 

comunicações por escrito. 

 

1 a 12 – são os únicos que não seguem um padrão: 

1 – one (uan) 

2 – two (chu) 

3 – three (zri) 

4 – four (four) 

5 – five (faiv) 

6 – six (six) 

7 – seven (seven) 

8 – eight ( eigt) 

9 – nine (nain) 
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10 – ten (ten) 

11 – eleven (eleven) 

12 – twelve (chuelve) 

 

13 até o número 19: é possível identificar o padrão “teen” no final de cada número. Essa é uma 

forma de identificar a idade dos adolescentes, já que estes são chamados de “teenagers” e por isso 

levam parte desse substantivo aos numerais. 

13 – thirteen (tirtin) 

14 – fourteen (fourtin) 

15 – fifteen (fiftin) 

16 – sixteen (sixtin) 

17 – seventeen (seventin) 

18 – eighteen (eigtin) 

19 – nineteen (naintin) 

 

A partir do número 20: seguem um padrão indicado pelo final “ty”. De forma simplificada, são 

compostos por: 

NÚMERO DA DEZENA + NÚMERO DA UNIDADE (separados por hífen) 

21- twenty-one (tuenti uan) 

22 – twenty-two (tuenti chu) 

23 – twenty-three (tuenti zri) 

(...) 

30 – thirty (tirti) 

31 – thirty-one (tirti uan) 

32 – thirty-two (tirti chu) 

33 – thirty-three (tirti zri) 

(...) 

40 – forty (fourti) 

41 – forty-one (fourti uan) 

42 – forty-two (fourti chu) 
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43 – forty-three (fourti zri) 

(...) 

50 – fifty (fifti) 

 

Observação: Quem tiver possibilidade, pode assistir ao vídeo indicado a seguir. Ele trata da 

pronúncia dos números. https://youtu.be/6sc_m3Korec 

 

EXERCÍCIOS 

 

1- Complete a sequência: 

a)  one –              – three 

b)               – five – six 

c) seven- eight – 

d) ten-               – twelve 

e) thirteen –                – fifteen 

f)              – seventeen – 

g)  nineteen –                     – 

 

2- Assinale a opção correta: 

a) One 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 13 

  

b)  Seventeen 

(   ) 16 

(   ) 26 

(   ) 17 
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c)  Eleven 

(   ) 11 

(   ) 12 

(   ) 13 

 

d)  Fourteen 

(   ) 11 

(   ) 22 

(   ) 14 

 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Objetivo: Organizar sua rotina de estudo. Para que possa visualizar a semana com mais clareza. 

 

Contextualização: Pensando em tempos de isolamento e quarentena. Perdemos um pouco a 

noção de tempo e espaço. Essa atividade irá te ajudar reconhecer visualmente como deve ser sua 

semana de estudo. Para não perdermos o foco no avanço e na aprendizagem. Abuse de sua 

criatividade e teste lettering e novas caligrafias. 

(lettering =  Letras decorativas que estão na moda entre os jovens) 

 

Atividades: 

 

Aqui está o significado de Ilustração. 

O que é uma Ilustração?  É uma imagem utilizada para acompanhar, explicar, interpretar, 

acrescentar informação, sintetizar ou até simplesmente decorar um texto. Embora o termo seja 

usado frequentemente para se referir a desenhos, pinturas ou colagens, uma fotografia também é 

uma ilustração. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o) 

 

Essas são algumas palavras chaves, que testei. Para vocês buscarem no google mais 
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Inspirações: 

Mapa mental 

Roteiro de estudo 

Bulett jornal ideias 

Diário inspirador 

Organizem que forma claro e objetiva visualmente sua rotina. Que coloque em um lugar de 

fácil visualização. 

 

Atividade:  

Criar um roteiro ou rotina sua personalizada com desenhos, colagens. Bem artística...  Que 

te ajude a manter o foco nos estudos. E te direcione com horários e atividades. Para não 

ficar tudo para última hora ou tudo misturado. 

 

Material:  Folha sulfite ou papel de espessura mais grossa. 

A folha pode estar em retrato ou paisagem.  

Canetinha, lápis de cor, Giz de cera.  

 

O que vale é a criatividade, capricho, a organização da composição. E o ela vai te ajudar a 

manter o foco em estudar, tem usabilidade. 

No Classroom, você encontrará mais exemplos. 

 

Formato retrato:                                                       Formato Paisagem: 
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