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Semana 6 – 18 a 22/05/2020 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Objetivos: Conhecer os diferentes modos de se reportar um discurso; utilizar diferentes tipos de 

discursos para reportar um diálogo; reconhecer, nos textos, o tipo de discurso como estratégia 

textual e utilizá-lo de maneira eficiente. 

 

Contextualização: Reforçando, com atividades, os tipos de discursos, assim com as pontuações 

(travessão) e a tipologia de textos. 

 

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.  

 

Discurso indireto 

 

Outra maneira de reproduzir a fala das personagens é fazer o narrador contar, com suas 

próprias palavras, o que dizem as personagens. Como, neste caso, os diálogos não aparecem 

claramente, ou seja, as personagens não surgem falando diretamente, mas sim através das 

palavras do narrador, dizemos que o discurso é indireto. 

Veja exemplos abaixo de discurso indireto: 

a) Mônica disse ao Cebolinha: 

- Você fala muito errado. (Discurso Direto) 

  b) Mônica disse ao Cebolinha que ele falava muito errado. (Discurso indireto) 

Observação: Nos diálogos reproduzidos indiretamente, às vezes, aparece o que para introduzi-lo 

e, às vezes, o se. 

 

1) Siga os modelos, transformando os diálogos diretos em indiretos. Use o se ou o que, 

Joaninha perguntou a sua mãe: 

   - Você pode fazer mais um favor pra mim? 
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   Joaninha perguntou a sua mãe se ela podia lhe fazer mais um favor. 

 Joaninha disse a sua mãe: 

       - Você pode fazer mais um favor pra mim? 

      Joaninha disse a sua mãe que ela podia lhe fazer mais um favor. 

 

a) A professora vive dizendo: 

- Vocês precisam continuar os estudos, mesmo com sacrifícios. 

 

b) O seu Zeca perguntou: 

  - Então, Pituzinho, você gosta de bichos? 

 

c) O seu Zeca continuou perguntando: 

 - Você sabe o que é lupa, Pitu? 

 

d) A mãe de Pitu disse: 

 - Não podemos perder tempo! 

 

e) A mãe disse ao pai: 

 - Podemos comprar uma casa em Ribeirão, sem ter que vender o sítio.  

 

2) Siga o modelo, transformando os diálogos indiretos em diretos: 

Antônio disse ao João que eles podiam ir ao cinema juntos. 

Antônio disse ao João: 

- Nós podemos ir ao cinema juntos. 

 

a) A mãe disse ao pai que podiam comprar uma casa nova. 

 

b) Os alunos perguntaram ao professor se ele podia dar novas explicações sobre a matéria. 

  

 3) Redigindo frases: 
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Leia atentamente: 

“Costumo dizer que, se ainda não aprendi – e acho mesmo que não aprendi, a gente nunca para 

de aprender – , não foi por falta de prática.” 

 

Atenção: Travessão ( - ) pode ser usado para separar a narração da opinião do narrador. 

 

Exercitando: Quando for possível, substitua as vírgulas por travessões para separar a narração e 

opinião: 

 

a) Observo que, se tenho melhorado minha redação, e acho que sempre posso melhorar o que 

está feito, foi pela prática de escrever. 

 

b) Aquele antigo colega que mentia muito, e hoje acho que ele não tinha a intenção de mentir, não 

considerava mentira as histórias que contava. 

 

TEXTO NARRATIVO DESCRITIVO 

 

O texto narrativo descritivo é um texto narrativo, com todos os elementos narrativos presentes (o 

que, quando, quem, onde), além dos diálogos. Mas, também está presente a descrição dos lugares, 

das personagens, entre outros, de forma que possa aguçar o sentido dos leitores (ver, ouvir, 

sentir...). 

 

4) Proposta de escrita de texto: 

 

Escreva um texto narrativo descritivo, a partir da seguinte ideia: 

Você está em sua casa, num sábado à noite, com chuva torrencial. Você recebe uma ligação da 

namorada ou namorado que o carro quebrou e precisa de sua ajuda. Acontece que, dirigindo pelo 

único caminho que dá no lugar onde você pretende chegar, encontra uma placa com o seguinte 
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aviso: “Proibido seguir em frente!”. O que você fará. Dê nome às personagens, seja criativo e 

descreva o ambiente, a sensação etc. 

  

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: interpretação e raciocínio lógico, revisão de operações matemáticas envolvendo o 

conjunto dos números naturais e equações do primeiro grau. 

 

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

cotidiano. 

 

Atividade: Copiar e resolver no caderno, os resultados desta atividade estarão no final da próxima 

atividade. 

 

1- Resolva os problemas abaixo: 

a) A prefeitura de uma cidade distribui, todo o ano, uma cestinha com 40 balas para cada criança 

da cidade. Se na cidade moram 1378 crianças, quantas balas a prefeitura terá que comprar? 

 

b) Uma casa de penhores possui 748 objetos que custam, em média, 3489 reais. Um homem muito 

rico pensa em comprar todos os objetos da casa de penhores. Quantos reais o homem rico irá 

gastar? 

 

c) No Paraná existem cerca de 500 mil famílias que recebem o bolsa família do governo federal. 

Se cada família recebe, em média, 125 reais, quanto o governo federal paga para todas as famílias 

paranaenses que recebem o benefício? 

 

d) Em um formigueiro existem 765450 formigas. Um tempo depois morrem 125900 e nascem 

134800. Quantas formigas, vivas, estão nesse formigueiro depois desse tempo? 
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e) 456 pessoas dividiram o prêmio máximo de uma loteria. Se cada uma delas ganhou 3256 reais. 

Qual era o valor do prêmio máximo dessa loteria? 

 

f) Em um cassino, 644 apostadores ganharam cada um 1890 reais. Quantos reais os apostadores 

ganharam juntos? 

 

g) Uma garrafinha de água mineral tem capacidade para 510 mililitros de água. Quantos mililitros 

de água mineral, teremos em 120 garrafinhas? 

 

h) Um cachorro tem, em média, 785 pulgas. Quantas pulgas têm em 292 cachorros? 

 

Fonte dos problemas:https://profwarles.blogspot.com 

 

2 – Resolva as equações do 1º grau abaixo: 

a) 24X – 400 = 800 - 36X 

 

b) 180X + 300 = 600 - 20X 

 

c) 270X – 90 = 210 + 240X 

 

d) 160X + 800 = 4000 + 80X 

 

Resultados da atividade anterior. 

1 – Problemas: 

a) 724,5 kg 

b) 56,1 km 

c) 7 moedas de R$ 1,00 

d) 0,25 kg 

e) 112,5 g 

f) 15,75 km 
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g) R$ 12,16 

h) 2,62 m 

i) R$ 371,25 

j) 150 milhas. 

 

2 – Equações: 

a) X=20 b) X=1,5 c) X=10 d) X=40 

 

HISTÓRIA - Profª. Lindinalva 

 

Objetivo: identificar, localizar e conhecer os habitantes naturais da América Latina e suas culturas, 

que “desenharam” o espaço geográfico desta porção do território americano. 

 

Contextualização: percebam a importância de se ter um contato maior com a história latino-

americana, muitas vezes esquecida. E ainda no diz respeito à diversidade de povos e culturas 

existentes na América antes da chegada dos europeus no século XV. 

 

Atividade: Ler com atenção o texto a seguir e responder no caderno. 

 

Leia o texto para responder às questões: 

 

Povos Pré-Colombianos 

 

Antes da chegada dos europeus ao continente americano, duas grandes civilizações já se 

estabeleciam em diversas localidades dos territórios do “Novo Mundo”: as civilizações 

mesoamericanas (astecas e maias) e as civilizações andinas (incas). A civilização asteca era 

estabelecida no território do atual México; juntamente com os Maias, fixados nas regiões da 

América Central; os Incas, que ocupavam as regiões adjacentes ao longo da Cordilheira dos Andes. 

Cada uma dessas civilizações era constituída de um verdadeiro mosaico de nações e tribos. 

Possuíam avançada organização política, econômica e social. Teoriza-se que tais civilizações 
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tenham sido derivadas da migração dos mongóis asiáticos para tais regiões, dada a grande 

semelhança, inclusive, dos traços físicos comuns aos integrantes destes povos. 

As teorias dizem ainda que o povo mongol talvez tenha migrado da Ásia para a América 

através das geleiras do Estreito de Behring. Estas civilizações subsistiram até a chegada dos 

europeus, pelos quais foram dizimados devido à superioridade bélica e tecnológica europeia da 

época. A história cultural das civilizações mesoamericanas pode ser dividida basicamente em três 

períodos principais: os períodos pré-clássico, clássico e pós-clássico. No período pré-clássico, a 

cultura dos olmecas foi a predominante. Já o período clássico assistiu o desenvolvimento da cultura 

Teotihuacán e dos Maias. 

O período pós-clássico foi marcado pelo militarismo e por impérios guerreiros: os Toltecas e 

os Astecas. A civilização Olmeca perdurou aproximadamente de 1.200 até 200 a. C. Esta civilização 

deixou como legado para as que a sucederam elementos de grande importância, como a escrita 

em hieróglifos. Artefatos produzidos pela cultura olmeca foram encontrados em todas as partes da 

América Central. Em tais artefatos observa-se o naturalismo e o simbolismo como elementos 

centrais da arte produzida por esse povo. 

www.kuadro.com.br 

 

1) Quais foram os conhecimentos que os povos pré-colombianos desenvolveram e foram muito 

importantes para eles? 

 

2) A civilização maia floresceu na região que hoje corresponde a 

a) Uruguai, Argentina e Chile. 

b) Paraguai e Bolívia. 

c) Brasil e Venezuela.  

d) Guatemala e México. 

 

3)    Por que se pode denominar os povos americanos que viviam na América antes da chegada 

dos europeus de “Pré-Colombianos”? 
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Analise com bastante atenção o mapa e responda as questões a seguir: 

 

www.pinterest.com 

 

1) O mapa mostra? 

a) O povoamento do continente Africano; 

b) A trajetória do homo sapiens para a Europa; 

c) A chegada dos humanos à América; 

d) A ocupação da Ásia pelo homo sapiens. 

  

2) A rota número 01, indicada no mapa, refere-se a qual teoria sobre o povoamento da 

América? 
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a) Africana; 

b) Polinésia; 

c) Australiana; 

d) De Clóvis. 

 

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África na nova 

ordem mundial pós-guerra. Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na 

caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da 

África. Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, 

particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às 

condições de vida e trabalho. Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da 

América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos. 

 

Contextualização: De acordo com a ONU, são classificados como países subdesenvolvidos 

aqueles que possuem indicadores sociais e econômicos baixos. Normalmente, o PIB, bem como o 

PIB per capita, são reduzidos. Indicadores sociais, baseados na saúde, educação e nutrição, 

também são baixos, o que demonstra a presença de problemas sociais, como fome, subnutrição, 

miséria e desemprego. 

O grau de industrialização nesses países é baixo, e a economia é dependente dos países 

mais avançados. A economia é representada, principalmente, pelos setores da agricultura e 

serviços, o que demonstra vulnerabilidade econômica. As taxas de natalidade e de mortalidade 

são, geralmente, altas, indicando problemas relacionados à saúde, como má nutrição e déficit em 

políticas públicas que atendam à população. 

 

Atividades:  
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1) A renda per capita nem sempre é confiável para se mostrar o nível de desenvolvimento de um 

país. Explique por que. 

  

2) O que é IDH e como ele é calculado? 

  

3) “Os países subdesenvolvidos se tornarão, com o passar dos anos, países desenvolvidos. É uma 

questão de tempo.” Qual a crítica que pode ser feita a essa ideia? 

 

4) Aponte os interesses econômicos que os países ricos têm sobre os países subdesenvolvidos. 

 

5 - A respeito do “subdesenvolvimento” é correto afirmar que: 

a) o subdesenvolvimento é uma situação socioeconômica caracterizada por dependência 

econômica e grandes desigualdades sociais. 

b) antes de serem países desenvolvidos, Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha passaram pelo 

subdesenvolvimento. 

c) neste final de século, a principal contradição da ordem mundial é o conflito Leste × Oeste, isto é, 

entre os países ricos e os países pobres. 

d) as disparidades socioeconômicas entre os países surgem com as grandes navegações (séculos 

XV e XVI), daí se formando os países subdesenvolvidos. 

  

6 - A música faz uma crítica à condição de subdesenvolvido pela qual perpassa o Brasil. Sobre 

essa questão, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Pode-se afirmar que a condição de subdesenvolvimento e dependência econômica do Brasil tem 

raízes históricas relacionadas, principalmente, à colonização. 

b) No trecho “as nações do mundo para cá mandaram os seus capitais desinteressados” faz 

referência ao Plano Marshall, realizado pelos Estados Unidos para ajudar os países durante a 

Guerra Fria. 

c) O verso “começaram a nos vender e a nos comprar” pode ser entendido como uma referência 

ao processo de privatização ocorrido no Brasil com maior força no século XX. 
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d) No verso “só mandaram o que sobrou de lá”, o autor faz uma crítica à Divisão Internacional do 

Trabalho, em que os países desenvolvidos exportam as empresas e mercadorias, mas não os seus 

capitais e tecnologias. 

 

7 - Os países subdesenvolvidos estão à margem do sistema capitalista, na condição de 

fornecedores de matérias-primas e mão de obra baratas, por isso eles também são chamados de 

países: 

a) centrais 

b) periféricos 

c) primeiro mundo 

d) do Norte 

 

8 - Não é correto afirmar que o subdesenvolvimento é uma ausência de desenvolvimento, mas, 

sim, a incompletude deste. Dessa forma, existem alguns critérios que definem se um país é ou não 

é subdesenvolvido. As afirmativas abaixo correspondem a esses critérios, exceto: 

a) Problemas sociais. 

b) Expectativa de vida elevada. 

c) Baixos índices de industrialização. 

d) Dependência econômica e tecnológica. 

e) Problemas com infraestrutura. 

  

9 – “Não é correto afirmar que o subdesenvolvimento é uma ausência de desenvolvimento, mas, 

sim, a incompletude deste. Dessa forma, existem alguns critérios que definem se um país é ou não 

é subdesenvolvido. As afirmativas abaixo correspondem a esses critérios, exceto: 

a) Problemas sociais. 

b) Expectativa de vida elevada. 

c) Baixos índices de industrialização. 

d) Dependência econômica e tecnológica. 

e) Problemas com infraestrutura. 
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10 - O Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de 

pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatores que contribuem para a construção 

e permanência da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a) A pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de uma série de 

fatores históricos, sociais, conjunturais e políticos. 

b) O tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias 

atuais na distribuição da riqueza no país. 

c) Fatores históricos possuem influência insignificante na expressiva quantidade de pessoas que 

vivem na pobreza no Brasil. O principal fator reside em uma tradição cultural de desvalorização do 

trabalho. A maior parte dessas pessoas opta por não trabalhar, por comodismo ou escolha. 

d) O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza 

brasileiro. 

e) A histórica dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e 

organismos financeiros internacionais. 

 

 

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.  
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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.  

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: 
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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?  

 

6) É possível uma pessoa ser obesa e anêmica.  Você saberia dizer por quê? 

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivo: Ampliar o uso do verbo “to be”. 

 

Contextualização: Reconhecer formas verbais, fazer pequenas perguntas e formular frases 

negativas e interrogativas. 

 

Atividades:  

 

I- Relembrando as formas do “to be”: 

Forma afirmativa = SUJEITO + VERBO (am, is, are) 

Forma negativa =  SUJEITO + VERBO (am, is, are) + NOT 

Forma interrogativa = VERBO (am, is, are) + SUJEITO 

 

Agora responda as perguntas. Quando a pergunta é com you, você deve responder com I 

ou we; se a pergunta é com é com I, você deve responder com you. As respostas devem referir-

se a você mesmo. 
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a) How old are you? 

I am .... 

 

b) Are you a man? 

 

c) Are you a woman? 

 

d) Is your mother from Japan? (she) 

 

e) Is your father from Brazil? (he) 

 

f) Am I your English teacher? 

 

g) Am I your mother? 

 

 II- Escreva frases com as imagens e palavras dadas, seguido o exemplo. 

  

obs.: THE, em português, corresponde ao artigo o, a, os, as. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line – EJA – 7ª série 

 
 

 
Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 16 

 
 

III- Agora responda estas perguntas baseadas nas frases acima, criadas para as imagens e 

palavras. Veja exemplo: 

 

1- Is the window black? 

     No, it isn’t. 

 

2- Is the door brown? 

  

3- Is the chair yellow? 

  

4- Is the schoolbag black? 

  

5- Is the pencil case yellow? 

  

6- Is the notebook green? 

  

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.  

 

Atividade: 

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) 

 

Aqui está o significado de; Ilustração. 
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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 

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, Lapis 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 vocês encontrará mais exemplos. 
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Formato retrato:                                                       Formato Paisagem: 
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