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Semana 6 – 18 a 22/05/2020 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Rosemere 

 

Objetivo: Identificar e apresentar argumentos e opinião a respeito do assunto abordado no texto 

em análise; aplicar conceitos linguísticos. 

 

Contextualização: Ler, analisar, opinar sobre o tema tratado no texto e, também, verificar aspectos 

verbais em funcionamento na língua. 

 

Atividades:  

Leia o texto, faça uma reflexão e responda as questões e atividades propostas. Observe que o 

texto foi retirado da fonte informada, na íntegra e sem nenhuma modificação em sua estrutura e 

linguagem. 

 

A Terceira Guerra Mundial 

  Eu nasci poucos anos depois do fim da última grande guerra e, desde pequena, ouço falar 

que a Terceira Guerra Mundial provavelmente iria dizimar grande parte da raça humana.  

Acho que chegamos nela e nem nos demos conta disso. A diferença é que eu, na minha 

inocência, acreditava que seria uma briga de algum país rico contra outro país rico, em busca de 

alguma riqueza maior ainda. Que esses países inventariam bombas terríveis e com toda força 

bélica iriam demonstrar quem era o mais forte...  

Errei... Errei feio... Descobri que o país mais forte na Terceira Guerra Mundial não é o que 

tem mais armas de fogo. Não é o que investiu em força bélica ou em armamento nuclear. O país 

que vai ganhar a guerra é aquele que soube investir na Ciência, na Saúde e em sua infraestrutura 

hospitalar, porque o inimigo não morre com um tiro; ele é invisível.  

Mas em outra coisa eu estava certa: muitos vão morrer.  

Essa guerra está aí para inverter valores. 

Veja: O petróleo, sem consumo, não vale nada, não é mais "ouro negro", como sempre 

disseram. O ouro hoje é em gel, e transparente... e só serve pra desinfetar.  
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Shoppings fechados, lojas desertas. Pra que comprar se ninguém vai ver a bota nova 

comprada na loja cara logo no lançamento da Coleção Outono-inverno? Carros caros que não 

saem das garagens. Viagens desmarcadas. A Disney perdeu o encanto e o Donald, dessa vez o 

Trump, pede para que os americanos fiquem em casa.  

Em todas as línguas a palavra mais falada é essa mesmo: "casa", que ganha um novo 

significado: além de moradia vira "abrigo".  

A muralha da China não impediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em 

cima das mesas e, de um dia para o outro, tudo parou... Tenho a sensação de que não me despedi 

de ninguém... Fico imaginando que eu não posso perder ninguém, nem ir embora desse mundo 

sem me despedir. Será que abracei o suficiente? Será que disse a todos o quanto eu os amo? Não 

sei...  

Essa guerra me deixou sem chão, verdades tão óbvias apareceram e quebraram 

paradigmas.  

Precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse nossa sobrevivência para que os pais 

percebessem que educação se faz em casa. E que escolas são centros de socialização. Que 

ensinar não é fácil e que professores são muito mais heróis do que aqueles que o cinema mostra. 

Eles estão nos hospitais, de máscaras e sem condições de trabalho, exaustos e com saudades de 

suas famílias.  

Se você aprendeu com a sabedoria dos mais velhos, sorte a sua! O mundo depois dessa 

tsunami será mais jovem, com menos rugas e menos sábio... Ou talvez a sabedoria apareça nesse 

tempo, desde que ele sirva para entendermos que viagens foram canceladas porque a grande 

viagem que deve ser feita é pra dentro de nós mesmos. Para que você entenda que o importante 

não são os custos, mas os valores.  

Que essa guerra sirva pra que você reveja seus conceitos, entenda que rico é o trabalhador, 

sem ele não existe riqueza. Que sem o homem a natureza é mais feliz e o céu mais azul. Que 

amigos usam a tecnologia pra se fazer perto, e que não existe distância para aqueles que se amam. 

Que vencer uma guerra no sofá é uma bênção, e está em suas mãos. Sua casa é sua trincheira, 

e, na Terceira Guerra Mundial, a granada mais perigosa é água e sabão.  

E, quando passar, olhe pra essa quarentena e veja que ela foi apenas o tempo de incubação 

que você precisou para renascer. 
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(Adriana Giampietro) https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/ acesso em 11/05/2020.  

Questões 

1- Como a autora imaginava a Terceira Guerra Mundial? E como você a imaginava?  

2- Você acredita que estamos mesmo vivenciando a Terceira Guerra Mundial? Por quê?  

3- Por que a autora afirma que "Errou feio"? Você concorda com ela?  

4- Quem seria o inimigo? Por que ele é imune a tiros? O mundo contava com ele?  

5- Posicione-se sobre a afirmação que se encontra em negrito no texto. Apresente argumentos 

convincentes e coerentes. 

6- Transcreva do texto uma crítica sobre o consumismo, explicando seu raciocínio. 

7- Que palavra ganhou um novo significado e qual é esse significado? Explique. 

8- Quem, segundo a autora, são os verdadeiros heróis dessa quarentena? Por quê? Qual a sua 

opinião sobre isso?  

9- Por que essa guerra pode ser vencida no sofá? De 0 a 10, que grau de dificuldade você vê nisso? 

Por quê?  

10- Que mensagem o texto transmite? Comente. 

  

Verbo – tempo futuro 

Repare nesse trecho: “O mundo depois dessa tsunami será mais jovem, com menos rugas 

e menos sábio...” 

Ele apresenta um verbo – será – que indica um fato que ainda vai acontecer. Portanto, trata-

se do futuro. 

11- Que tempo verbal (presente, pretérito, futuro) predomina nesse texto? Por quê? 

 Você deve ter percebido que muitas formas verbais não vão se encaixar naquelas que vimos 

em outras semanas. Isso acontece porque nós só vimos o modo verbal chamado indicativo. Todos 

os tempos verbais abordados nas atividades anteriores são empregados para exprimir um fato ou 

ação habitual em sua certeza, quando refere-se ao presente, passado e futuro. Esse é o modo 

indicativo. 

         Além do modo indicativo, existem o modo subjuntivo (que indica hipótese, incerteza) e o 

modo imperativo, que indica ordem, pedido...  
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12- Releia os dois últimos parágrafos do texto e copie de lá o que se pede: 

a) três verbos que estão no modo subjuntivo, pois indicam um desejo, uma hipótese ou incerteza: 

b) três verbos que estão no modo indicativo, pois exprimem certeza: 

c) dois verbos do modo imperativo, que indicam um pedido ou uma sugestão (algo que a autora 

quer que a gente faça): 

 

MATEMÁTICA _ Profs. Éric e Álvaro 

 

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

conjunto dos números naturais, números inteiros e decimais. 

 

Contextualização: Revisão de conceitos adquiridos, interpretação de situação problemas do nosso 

cotidiano. 

 

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

atividade. 

 

1) No início do ano, uma classe da escola possuía um certo número de alunos. No final do 1º 

semestre saíram 10 alunos e no início do 2º semestre foram matriculados mais 8, totalizando, 

agora, 35 alunos. Quantos alunos havia nessa classe no início do ano? 

 

2) Um carro usado foi comprado por R$ 3500,00 e vendido por R$ 7150,00 após passar por reparos 

no valor de R$ 2300,00. Qual o lucro obtido nessa venda? 

 

3) Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e história. Os livros de história eram em 

números de três a mais que os de português e, estes, seis a mais que os de ciências. Qual a 

quantidade de livros adquirida se os livros de ciências eram vinte quatro? 

 

4) Uma pessoa comprou um carro em 4 prestações a 1a no valor de R$ 750,00, a 2a no valor de 

R$ 620,00, a 3a no valor de R$ 580,00, a 4a no valor de R$ 1250,00. Qual o preço pago pelo carro? 
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5) Uma pessoa comprou uma casa por R$ 60000,00. Gastou R$ 75000,00 em reformas e vendeu 

com um lucro de R$ 120000,00. Qual o preço de venda da casa? 

 

6) Uma professora recebeu vinte e cinco livros. Deu alguns para seus alunos e depois recebeu 

mais três livros, ficando com dezoito livros. Quantos livros a professora deu para seus alunos? 

 

Fonte : https://profwarles.blogspot.com 

 

Resultados da atividade anterior 

 

1) Março 

 

2) 20 caixas. 

 

3) 267 motos. 

 

4) 40 comprimidos 

 

5) Negativo em R$ 4710,00. 

 

6) R$ 200,00. 
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HISTÓRIA - Profª. Lindinalva 

 

Objetivo: Compreender a declaração de independência do Brasil, em 1822, como parte de um 

processo histórico maior e refletir o verdadeiro significado histórico da independência do Brasil. 

 

Contextualização: analisar como o Brasil conseguiu sua autonomia política e conhecer a história 

do país e o significado da proclamação da independência; reconhecer a herança colonial e sua 

influência no desenvolvimento do Brasil independente. 

Atividade: Ler o texto com atenção para responder às questões no caderno. 

Leia o texto com atenção! 

Independência do Brasil 

 

A Independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. A partir desta data o Brasil deixou 

de ser uma colônia de Portugal. A proclamação foi feita por D. Pedro I às margens do riacho do 

Ipiranga em São Paulo. 

 

Causas: 

 - Vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política; 

 - Desgaste do sistema de controle econômico, com restrições e altos impostos, exercido pela 

Coroa Portuguesa no Brasil; 

- Tentativa da Coroa Portuguesa em recolonizar o Brasil. 

 

Dia do Fico 

 - D. Pedro não acatou as determinações feitas pela Coroa Portuguesa que exigia seu retorno para 

Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil. 

 Logo após o Dia do Fico, D. Pedro I tomou várias medidas com o objetivo de preparar o país para 

o processo de independência: 

 - Organização a Marinha de Guerra; 

 - Convocou uma Assembleia Constituinte; 

 - Determinou o retornou das tropas portuguesas; 
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 - Exigiu que todas as medidas tomadas pela Coroa Portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor 

no Brasil, ter a aprovação de D. Pedro. 

 - Visitou São Paulo e Minas Gerais para acalmar os ânimos, principalmente entre a população, 

que estavam exaltados em várias regiões. 

 

A Proclamação da Independência 

 Ao viajar de Santos para São Paulo, D. Pedro recebeu uma carta da Coroa Portuguesa que exigia 

seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante desta situação, D. Pedro deu 

seu famoso grito, as margens do riacho Ipiranga: “Independência ou Morte!” 

 

Pós Independência 

 - D. Pedro I foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822; 

 - Portugal reconheceu a independência, exigindo uma indenização de 2 milhões de libras 

esterlinas; 

 - Em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas, comandadas por 

portugueses, contrárias à independência do Brasil. Estas manifestações foram duramente 

reprimidas pelas tropas imperiais.   

Fonte: http://www.historiadobrasil.net/independencia/ 

 

 

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de 

compreender a multiplicidade cultural na escola mundial, defendendo o principio do respeito às 

diferenças. 

 

Contextualização: As relações entre cultura e globalização perpassam pela compreensão dos 

meios de comunicação e pela democratização em seus usos e acessos. 
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Atividades:  

Cultura e Globalização 

  

O espaço geográfico encontra-se repleto de elementos próprios do processo de 

globalização, como as antenas de TV e celular, os meios de transporte cada vez mais 

modernizados, os cabos de fibra óptica, as redes (que nem sempre são visíveis, mas se fazem 

presentes no espaço), entre outros elementos. 

Isso também acontece com a cultura. O espaço geográfico constrói suas bases em inúmeros 

campos e configurações (economia, política, sociedade, educação), de modo que a cultura 

encontra-se plenamente inserida nesse contexto. Assim, observam-se as transformações das 

paisagens que variam do natural ao cultural, carregando ambientes constitutivos de todas as 

sociedades capitalistas, mas com elementos culturais locais ou regionais, que denotam a 

singularidade dos lugares. 

Mas como podemos compreender o comportamento e as transformações da cultura na era 

da globalização? Como elas se expressam em um espaço social cada vez mais interligado com o 

global? É possível dizer que estamos passando por uma padronização cultural? 

Com a Globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a 

transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes 

costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Entretanto, observa-

se também que esse processo não se dissemina de forma igualitária, de modo que alguns centros 

economicamente dominantes transmitem em maior número os seus elementos culturais. 

Um exemplo disso é a chamada Indústria cultural, termo criado por sociólogos no início do 

século XX, mas que se mantém atual. Essa indústria é capaz de gerar e controlar os padrões de 

comportamento e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e 

comportamento, as atividades de lazer que exercem etc. 

Por esse motivo, muito se fala em uma homogeneização das culturas, isto é, a padronização 

dos modos de ser e agir dos indivíduos com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir 

os valores locais e tradicionais. Nesse sentido, muitos acusam o processo de globalização de ser 

um sistema perverso, uma vez que ele não se democratiza inteiramente e só atinge os setores 

economicamente dominantes do mundo e das sociedades. 
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Por outro lado, à medida que os sistemas de comunicação, informação e transporte vão 

elevando a sua capacidade de disseminação, observamos também a possibilidade dos costumes 

e valores locais se interporem aos elementos globais. Isso ocorre a partir do momento em que 

comunidades tradicionais ou culturas regionais conseguem disseminar e divulgar para além de 

suas fronteiras as suas características. Com base nessas concepções, há quem diga que a 

Globalização, na verdade, promove uma heterogeneização cultural. 

Por fim, é necessário observar que há uma hierarquia nos sistemas de comunicação. Apesar 

do advento da internet e da possibilidade de expressão por parte de inúmeras pessoas, ainda 

algumas formas de pensamento e ideias socialmente dominantes sobrepõem-se às demais, 

através do uso preferencial sobre os elementos midiáticos, a exemplo do que ocorre com filmes e 

seriados, geralmente mantidos sob um padrão e influenciando os estereótipos comportamentais. 

Nesse sentido, muitos são os que afirmam que, na verdade, o que ocorre é uma hegemonização 

cultural na globalização. 

Mas antes de tirarmos uma conclusão definitiva sobre os elementos culturais e suas 

transformações na mundialização das sociedades, é necessário estarmos sempre atentos aos 

eventos e informações, sempre com a preocupação de compreender e assimilar os fatores 

modernos da sociedade, sem negar ou sobrepor os valores tradicionais dela constitutivos. 

 

Como as pessoas e suas práticas culturais comportam-se na Globalização? 
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Publicado por: Rodolfo F. Alves Pena 

  

  

  

  

  

  

  

ATIVIDADE: 

  

1 - Sobre a economia globalizada: 

a) Homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias econômicas entre os países. 

b) Integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. 

c) Deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos isolados do mundo. 

d) Quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. 

  

2 - Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México 

e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova 

Jérsei e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no 

Canadá, a edição e as cópias, feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias 

globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. 

REICH, R. O trabalho das nações: preparando-nos para o capitalismo no século XXI. São Paulo: Educator, 1994 

(adaptado). 

 

A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de: 

a) linhas de montagem e formação de estoques. 

b) empresas burocráticas e mão de obra barata. 

c) controle estatal e infraestrutura consolidada. 

d) organização em rede e tecnologia de informação. 

e) gestão centralizada e protecionismo econômico. 
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3 - A globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo, que atinge as diversas 

esferas da sociedade, em escala planetária. Sobre a globalização, é correto afirmar que se trata 

de um processo o qual: 

a) embora apresente tendência à homogeneização do espaço mundial, é seletivo e excludente. 

b) embora apresente tendência à fragmentação do espaço mundial, tem reduzido as 

desigualdades socioeconômicas. 

c) eleva a produção da riqueza e conduz à distribuição equitativa de renda entre os países do 

mundo. 

d) reduz a competitividade entre os países e ameniza os conflitos nacionalistas. 

  

4 - O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que “a comunicação de valores e a 

mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os movimentos culturais (entendidos como 

movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido) 

constroem-se em torno de sistemas de comunicação – essencialmente a internet e os meios de 

comunicação – porque esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar 

àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores, e a partir daqui atuar na 

consciência da sociedade no seu conjunto”. 

(Disponível em: www.compolitica.org. Acesso em: 2 mar. 2012). 

 

Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo de 

Hosni Mubarak, no Egito. Esse evento ratifica o argumento de que 

a) a internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários. 

b) a consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet. 

c) a revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governantes 

antidemocráticos. 

d) os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do fortalecimento de suas práticas 

políticas. 

e) os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento de 

valores sociais. 
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5 - A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo 

cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo 

do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural 

brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. 

(MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 

1988.) 

  

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou 

o candomblé, deve considerar que elas: 

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

b) perderam a relação com o seu passado histórico. 

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 

  

Fonte: https://www. brainly.com.br%2Ftarefa%2F15018295&usg=AOvVaw0yzNn1HCTjka0c_kIuVbWl 

 

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.  

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

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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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: Localizar informações em textos. 

 

Contextualização: Ampliar vocabulário e conhecimento através de leituras e comparações com a 

nossa língua e a língua inglesa. 

Atividades:  

 

Leia os textos a seguir e responda às questões propostas. 
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Texto 1 

 

Qual é o significado de LOCKDOWN? 

Lockdown by Ulisses Wehby de Carvalho 

 

As traduções possíveis para lockdown são restrição de movimento de pessoas ou 

confinamento social. O sentido original da palavra lockdown é o de manter os presos em suas celas 

para que seja restaurada a ordem no presídio após rebelião ou tumulto. 

Lockdown é termo que também pode ser usado em outras situações de emergência em que 

as pessoas não devem sair de casa para preservar sua segurança. É com esse sentido que a 

palavra ganhou maior notoriedade nesses tempos do novo coronavírus e da Covid-19. 

Não se trata exatamente de toque de recolher (curfew), nem de quarentena (quarantine) ou 

distanciamento social (social distancing), pois lockdown é algo como um isolamento social 

obrigatório. https://www.teclasap.com.br/lockdown/ 

 

Texto 2 

COVID-19 

Você sabe o que significa o lockdown? Entenda por que essa pode ser a forma de conter a 

pandemia 

Caso o sistema de saúde não consiga atender toda demanda de pacientes com covid-19, essa é a 

alternativa para tentar conter a evolução da pandemia 

 Por: Luciana Gomes 30 de abril de 2020 

Com o aumento dos casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão, o juiz Douglas 

de Melo Martins da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís 

decretou nesta quinta-feira (30) o ‘lockdown‘ (bloqueio total) em quatro municípios da Região 

Metropolitana de São Luís, pelo prazo de dez dias, a partir do dia 5 de maio. 

Assim, os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa terão 

todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde suspensas, com exceção de 

serviços de alimentação, farmácias, portos e indústrias. 

Porém, você deve estar se perguntando: Mas o que significa LOCKDOWN? 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.teclasap.com.br/lockdown/
https://www.teclasap.com.br/lockdown/
https://oimparcial.com.br/noticias/2020/04/justica-decreta-lockdown-de-10-dias-na-regiao-metropolitana-de-sao-luis/
https://oimparcial.com.br/noticias/2020/04/justica-decreta-lockdown-de-10-dias-na-regiao-metropolitana-de-sao-luis/
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O termo ‘lockdown’ significa confinamento, que consiste em fechar praticamente tudo, com 

exceção das farmácias, supermercados e hospitais. Caso o sistema de saúde já não consiga 

atender toda demanda de pacientes diagnosticados, essa é a alternativa do governo para tentar 

conter a evolução da pandemia. É uma espécie de toque de recolher, só que bem extremo. 

As pessoas passam a ser recomendadas ou até obrigadas a permanecerem em suas 

residências, para evitar aglomerações e diminuir a disseminação da covid-19. Uma das maiores 

consequências disso é a paralisação da economia e o crescimento do desemprego, já que os 

empresários vão começar a reduzir custos. 

Colocando na realidade do Maranhão, a necessidade do lockdown ocorreu por conta do 

crescimento do número de casos de covid-19. De acordo com os dados, o número de casos 

confirmados subiu para 3.506, sendo 204 óbitos. Ainda de acordo com a SES, também foram 

registradas 784 pessoas recuperadas. https://oimparcial.com.br/noticias/2020/04/saiba-o-que-

significa-lockdown/ 

 

Questões 

1- No contexto em que estamos vivendo aqui no nosso país e no mundo, surge uma palavra até 

então desconhecida. Qual é essa palavra? 

2- Já falamos sobre estrangeirismo na nossa língua. No caso do referido termo, ele foi 

aportuguesado ou está sendo usado como na sua língua de origem? Explique com suas palavras 

qual seria o motivo desse uso? 

3- Você é a favor ou é contrário ao uso dessa medida? 

  

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 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://oimparcial.com.br/noticias/2020/04/maranhao-registra-3-506-casos-confirmados-de-covid-19-e-204-obitos/
https://oimparcial.com.br/noticias/2020/04/saiba-o-que-significa-lockdown/
https://oimparcial.com.br/noticias/2020/04/saiba-o-que-significa-lockdown/
https://oimparcial.com.br/noticias/2020/04/saiba-o-que-significa-lockdown/
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lettering e novas caligrafias. 

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

 

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 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. 
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No classroom vocês encontrará mais exemplos. 

Formato retrato:                                                       Formato Paisagem: 
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