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TEXTO INTRODUTÓRIO 

 
 
Caros alunos, 
 
Como todos temos visto, os tempos são difíceis! Vivemos em um 
momento de mudanças e adaptações. Temos que confiar, 
acreditar e lançar mão à novas possibilidades para aprender. 
Assim, temos pensado nessas propostas de atividades para que 
o conhecimento e as aprendizagens continuem a caminhar. 
Estamos enviando a 7ª semana de atividades on-line, e conforme 
temos orientado, o acesso a elas é pelo Portal da Educação de 
Diadema. Leiam com calma, compartilhem as tarefas com as 
pessoas da sua casa se for possível, e lembrem-se, estamos 
juntos com o nosso grupo do zap aberto a vocês para diferentes 
assuntos e esclarecimentos. 
 
Abraços e bons estudos! 
 
 



DISCIPLINAS: CIÊNCIAS/ PORTUGUÊS             PROFESSOR: ROBERTO  
 

 
 
TEMA: Problemas no meio ambiente.  
 
CONTEÚDO: Diferentes tipos de poluição ambiental. 
 
OBJETIVOS: 
-Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura, buscando efetivar 
enquanto processo a leitura e a escrita; 
- Interpretar textos; 
-Ampliar o vocabulário; 
-Trabalhar aspectos gramaticais (substantivos: comum e próprio), 
(encontros vocálicos e consonantais); 
-Conhecer diferentes tipos de poluição ambiental; 
- Refletir sobre as consequências da poluição no ambiente. 
  
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Em sala de aula, em diferentes momentos, já havíamos citado as 
questões da poluição no meio ambiente. Agora vamos aprofundar um 
pouco mais esse assunto fazendo a leitura de um texto e a 
interpretação de imagens. 
 
ATIVIDADE: 1 
Faça a leitura do texto. 
 
Um dos mais graves problemas ambientais gerados pela intervenção 
do homem sobre o meio natural é a poluição, pois prejudica o meio 
ambiente, inviabiliza o cultivo e o consumo de recursos naturais, 
provoca desequilíbrios ecológicos e pode ameaçar a saúde humana. 
Por esse motivo, é muito importante elucidar essa questão a fim de se 
desenvolver formas para combater tal ocorrência. 
Para fins didáticos, há uma genérica classificação da poluição que 
busca segmentar as suas principais ações, bem como os seus 
agentes causadores, de forma a melhor compreender o problema. Os 
tipos de poluição que podem ser citados são: poluição atmosférica, 
poluição das águas, poluição dos solos, poluição sonora e 
poluição visual. 
 



Poluição atmosférica: envolve a poluição do ar em geral, causada 
principalmente pela emissão de poluentes tóxicos pelas chaminés das 
fábricas e também pelo escapamento dos veículos. A queima de 
combustíveis fósseis, tais como o petróleo e seus derivados, além do 
carvão mineral, é o principal causador desse tipo de poluição. 
 
 
Poluição atmosférica gerada pela atividade industrial: 
 
Os efeitos da poluição atmosférica são diversos e atuam em escala 
global e também local. Segundo dados de muitos analistas e também 
do Painel de Mudanças Climáticas da ONU (IPCC), as atividades 
humanas têm gerado uma maior concentração de gases causadores 
do efeito estufa, intensificando o problema do Aquecimento Global. Em 
escala local, merecem destaque os problemas ambientais gerados nas 
cidades, como as Ilhas de Calor e a Inversão Térmica. 
 
Poluição das águas: caracteriza-se pela degradação dos recursos 
hídricos, resultando na poluição de lagos, rios, córregos e também dos 
mares e oceanos. É causada principalmente pelo derramamento 
indevido de esgotos, mas também pela poluição das bacias 
hidrográficas, pois, durante as chuvas, o lixo é conduzido até o leito 
dos cursos d'água. Nos oceanos e mares, uma causa frequente é o 
derramamento de petróleo. 
 
A poluição dos cursos d'água acarreta problemas ambientais 
 
A poluição das águas dos rios resulta na perda de recursos naturais, 
principalmente a água potável, ocasionando também o aumento da 
mortandade de peixes. Por isso, é importante conservar os cursos 
d'água tanto em áreas urbanas quanto em ambientes afastados das 
áreas de ocupação humana. Nos oceanos, a poluição também gera a 
perda de espécies, afetando em grande medida o ambiente dentro e 
fora dos mares. 
 
Poluição dos solos: ocorre através da contaminação ou poluição 
generalizada dos solos, afetando as atividades econômicas e também 
o ambiente ao seu redor. As principais ocorrências são os lixos 
armazenados em aterros sanitários, onde há a produção de um líquido 
tóxico chamado de chorume, que penetra no subsolo e pode alcançar 



até o lençol freático. Nos cemitérios, a ocorrência é semelhante. 
 
O excessivo uso de agrotóxicos prejudica o solo 
 
Na agricultura, o emprego exagerado de agrotóxicos para combater a 
emergência de pragas nas lavouras também pode gerar a poluição 
dos solos. Com o excesso de resíduos tóxicos acumulados, o local 
afetado pode tornar-se infértil, atrapalhando a agricultura e agravando 
os problemas ambientais locais. Por isso, o uso com cautela de 
produtos químicos, além da preferência por adubos orgânicos, é 
medidas mais do que necessárias para diminuir os prejuízos 
causados. 
 
Poluição sonora: são comuns os ambientes urbanos ou com grande 
aglomeração de pessoas que geram um excessivo barulho, 
principalmente no trânsito, equipamentos de construção e outros. Os 
principais danos são à saúde humana, pois o volume máximo de sons 
que devemos ouvir, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
é de 65 decibéis, e, frequentemente, o ambiente das cidades produz 
sons maiores do que esse. 
Obras e construções, além do trânsito, aumentam a poluição sonora 
nas cidades 
 
Poluição visual: é causada pelo excesso de publicidades em 
cartazes, outdoors, placas e outros espalhados nos ambientes 
urbanos, caracterizando a grande concentração de estímulos visuais. 
Apesar de ser aparentemente não agressiva, a poluição visual pode 
intensificar ou gerar o estresse, além de tornar o ambiente menos 
confortável para a ocupação humana. Em período eleitoral, esse 
problema estende-se ao máximo, embora leis recentes tenham sido 
elaboradas para atenuar esses efeitos. 
A poluição visual gera problemas no espaço urbano. 
Por Me. Rodolfo Alves Pena 
 
ATIVIDADE 2-  
Descreva os 5 tipos de poluição nessa imagem e escreva sobre os 
perigos relacionados a essas poluições dando exemplos. 



 
  
 
ATIVIDADE 3- Gramática 
Classifique os substantivos comuns abaixo em quantidade de sílabas ( 
1 monossílaba, 2 dissílaba, 3 trissílaba e 4 ou mais  polissílaba ). 
 
Classifique também o tipo de encontro: Encontro Vocálico - encontro 
das vogais ou Encontro Consonantal (encontro das Consoantes) 
conforme o exemplo: 
 
Palavra         Separação     Classificação      Encontro Vocálico 
 
poluição:         po-lu-i-ção       polissílaba                   
atmosférica: 
visual: 
sonora: 
águas: 
tóxicos: 
contaminação: 
agrotóxicos: 
aterros: 
lixos: 
ambiente: 
barulho:  
    
 
 



REFERÊNCIAS: 
PENA, Rodolfo F. Alves. "Tipos de poluição"; Brasil Escola. Disponível 
em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-poluicao.htm.  

 

 
 
 
DISCIPLINA : MATEMÁTICA            PROFESSOR: ROBERTO 
 
TEMA: NÚMEROS  
 
CONTEÚDO:  A história dos números, divisão por 1 algarismo; 
revisão das técnicas operatórias.  
 
OBJETIVOS: 
 - Ler e interpretar textos com conteúdo matemáticos; 
 - Ler e escrever números: naturais, inteiros; 
 - Conhecer e treinar as técnicas operatórias da divisão simples (1 
algarismo no divisor); 
- Treinar as técnicas operatórias da soma subtração, multiplicação e 
divisão;    
- Treinar o cálculo mental. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Nessa semana conheceremos um pouco mais sobre a origem dos 
números e sua importância. E dando continuidade as técnicas 
operatórias faremos a divisão, além das demais operações já 
estudadas. 
 
ATIVIDADE 1:  
Leia esse texto e conheça um pouco mais sobre a origem dos 
números.  
 

 A HISTÓRIA DOS NÚMEROS 
 
Alguma vez, você já se perguntou como surgiram os números? Será 
que foi algum grande cientista matemático? 
Os números surgiram da necessidade de contar objetos e coisas, e 
isso foi a mais de 30.000 anos atrás! 
Nessa época, os homens viviam em cavernas e quando iam pescar ou 



caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira para cada 
animal ou fruto que pegavam. 
 
Com o tempo, o homem deixou de ser nômade e fixou moradia, assim, 
a necessidade de contar mudou, pois ele tinha que controlar seu 
rebanho. Para cada animal que ele tinha, utilizava uma pedra e no 
final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era 
retirada. Então, ele saberia se algum animal havia desaparecido. 
A palavra que usamos hoje, cálculo, é derivada da palavra latina 
calculus, que significa pedrinha. 
A correspondência unidade a unidade não era feita somente com 
pedras, mas eram usados também nós em cordas, marcas nas 
paredes, talhes em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de 
marcação. 
Com o tempo, as quantidades foram sendo representadas por gestos, 
palavras, símbolos e cada povo tinha uma maneira para fazer essa 
representação. 
No início da história da escrita numérica, alguns povos, como os 
egípcios, anotavam os primeiros nove números inteiros pela 
repetição de traços verticais: 
 
I II III IIII IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIIII 
 
Depois, com a dificuldade em contar, esse método foi mudando. 
Eles inventaram um sistema de numerais que registravam da direita 
para a esquerda esculpindo ou pintando em pedras. 

 
 
Os Maias tinham como base não a dezena, mas a vintena e as 
potências de vinte. A razão, como se sabe, é devida ao hábito que os 
seus ancestrais tinham de contar não apenas com os dez dedos, mas 
também com os seus pés. 



 
 
 
Os romanos usaram as letras do alfabeto para representar 
números: 
 
I II III IV V VI VII VIII IX X L C D M 
 
O sistema de numeração Romano é um sistema decimal, ou seja, sua 
base é dez. Este sistema é utilizado até hoje em representações de 
séculos, capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nomes 
de reis e papas e outros tipos de representações oficiais em 
documentos. 
Os números, como usamos hoje em dia, foram criados pelos indianos 
no século V. As primeiras escritas parecem com a forma que 
escrevemos hoje. Então descobriram posições para os números 
formando assim números maiores com os mesmos algarismos. 
Porém, quem difundiu toda essa forma de contar, foram os árabes, 
através de um grande matemático chamado al-Khwārizmī, que deu o 
nome aos mesmos, de “algarismos”. 
 
ATIVIDADE 2:  
Para complementar a história lida digite no google: 
01 A HISTÓRIA DOS NÚMEROS - YouTube 
 
ATIVIDADE 3: 
Digite no google: divisão exata: 948 dividido por 3   
(assista á explicação) 
 
Agora resolva as operações: 
 
A) 288 : 3 = 
B) 516 : 4 = 
C) 847 : 6 = 
D) 912 : 8 = 
 
 soma  
 
E) 596 + 979 = 
F) 1.593 + 359 = 



G) 746 + 968 = 
H) 852 + 968 = 
 
subtração 
 
I) 1.450 – 789 = 
J) 1.516 – 1.285 = 
K) 2.039 – 860 = 
L) 1.100 – 299 = 
 
multiplicação 
 
M) 807 x 8 = 
N) 512 x 4 = 
O) 118 x 5 = 
P) 326 x 7 = 
  
 
REFERÊNCIAS: 
Arquivos continhas de divisão - Acessaber 
https://acessaber.com.br/tag/continhas-de-divisao 
01 A HISTORIA DOS NUMEROS - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=jGsUaeJsIlE 
DIVISÃO EXATA: 948 dividido por 3 - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=mhQp10Tvotg 
 
 
 
DISCIPLINA: ARTE                   PROFESSORA: PAULA 
 
 
Tema: Narração de histórias através de quadrinhos 
Conteúdo: história em quadrinhos 
Objetivos: Conhecer as histórias em quadrinhos que são muito 
apreciadas pelo público   por ser uma maneira despojada e divertida 
de contar histórias. 
Conhecer as funções dos balões como representação de falas e ideias 
nos quadrinhos.  
Descrição da atividade: leitura, interpretação de texto e 
representação gráfica. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhQp10Tvotg


 

1)Leia o texto abaixo: 

O que é História em Quadrinhos? 
História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar 
histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, 
normalmente na horizontal. 

Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: 
enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, 
apresentam linguagem verbal e não-verbal. 

Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual 
com o intuito de trazer o leitor para "dentro" da história contada. Para 
comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados 
balões com textos escritos. O formato desses balões também 
transmite intenções distintas. 

Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, 
um pensamento ou um grito. 
Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom 
normalmente, os balões com linhas tracejadas indicam que a 
personagem está sussurrando; os que apresentam contornos em 
forma de nuvens apontam pensamentos; já os balões com traços 
pontiagudos exibem gritos. Observe os exemplos nos modelos abaixo: 

https://www.todamateria.com.br/linguagem-verbal-e-nao-verbal/


 

1) Responda: 
 
a) Você gosta de histórias em quadrinhos? 
b) Se sim, quais você prefere? 
c) Em sua casa, você, seus filhos, netos ou sobrinhos tem o 

hábito dessa leitura? 
 

2) Agora em seu caderno faça os balões como na figura acima e 
escreva pequenas frases ou desenhos que transmitam uma 
ideia. Utilize sua criatividade. 

 

Fonte:  https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/   

https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/


 

 


