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TEXTO INTRODUTÓRIO 

 
 

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 às novas possibilidades. 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! 
 
 
 
 
 
 



 
DISCIPLINA: HISTÓRIA                             PROFESSOR: LEANDRO 
 
CONTEÚDO: História e Identidade. Análise de registros Históricos: fotografia 
e pintura. 
 
TEMA: Cultura e Identidade 
  
OBJETIVOS: Analisar documentos visuais como suporte do conhecimento 
histórico.  
-Compreender o entrelaçamento entre memória e História. 
 -Discutir os processos formadores da identidade social e individual. 
 -Apropriar-se da ação de ler e escrever e compreensão textual. 
  
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Leitura e interpretação textual, tendo como 
base a biografia de João Cândido.  
Seguindo o nosso trabalho com História e memória, vamos agora ler a 
biografia de João Cândido. Então, vamos lá, leia com atenção o texto e 
responda as atividades em seu caderno. 
 
 Biografia de João Cândido 

 
Quando olhamos para a História de um povo é importante tentar 
resgatar também o que foi esquecido. Em geral são lembrados 
os nomes de governantes, grandes empresários, líderes 
políticos e as personalidades que compunham as elites de suas 
épocas. Raramente os livros trazem os registros de histórias de 
pessoas comuns, do povo, apesar de serem exatamente essas 
que fazem a História, ou seja, que trabalham e participam 
diariamente da construção do país.  
 
Esse foi o caso do Marinheiro João Cândido, conhecido como o “almirante 
negro”. 
João era descendente de escravos, nascido no Rio Grande do Sul no ano de 
1880, mas nasceu livre por conta da Lei do Ventre Livre de 1871.  
Aos 14 anos João Cândido ingressou na Marinha e, já aos vinte anos, tornou-
se instrutor de marinheiros mais jovens. Profundo conhecedor e sábio 
aprendiz passou por todas as funções que um marinheiro podia exercer dentro 
de um navio de Guerra, mas nunca chegou a ser oficial, muito provavelmente 
por ser negro.  
Conhecedor das violências da escravidão, nunca se conformou com os 
castigos físicos que existiam na Marinha Brasileira, onde os marinheiros eram 
punidos com chibatadas (chicotadas) pelos oficiais, assim como acontecia no 
passado com os escravos.  



No dia 22 de novembro de 1910, junto com mais de 2.000 marinheiros, João 
Cândido liderou uma revolta contra essa prática violenta e racista. Esse 
episódio ficou conhecido como a Revolta da Chibata e foi vitorioso, pois em 
menos de uma semana o Governo Federal aceitou as exigências dos 
marinheiros e acabou com os castigos físicos, mas para o Almirante Negro e 
a maioria de seus companheiros os anos seguintes foram de mais violências 
e, quase, esquecimento.  
A maioria dos marinheiros que participaram da Revolta foram expulsos da 
Marinha e presos e João Cândido ainda foi impedido de trabalhar mesmo em 
barcos que não eram militares. Ou seja, venceram coletivamente, mas para 
cada um deles a perseguição das autoridades foi cruel e violenta, impedindo 
inclusive que fossem cidadãos com plenos direitos ao longo de suas vidas.  
Depois de tudo isso, João Cândido passou a sobreviver como pescador e 
vendedor de peixes no centro do Rio de Janeiro e nunca deixou de ser 
perseguido pelas autoridades policiais. Até mesmo o seu enterro em 1969, 
quase 60 anos após a Revolta da Chibata, foi invadido por policiais disfarçados.  
A luta pela memória de João Cândido é também uma luta pela memória de 
todas e todos brasileiros que lutaram por melhorias coletivas e pagaram alto 
preço em suas próprias vidas. Lembrar do Almirante Negro é lembrar que os 
direitos que hoje temos só existem porque lutamos e, mesmo que muitos 
tenham caído e sido oprimidos, são essas lutas que continuamos a enfrentar 
em todos os dias de nossa História.  
 

ATIVIDADE  
 
No link abaixo podemos ouvir a voz do próprio João Cândido em uma 
entrevista, veja só: 

https://www.youtube.com/watch?v=y3lfcd9B0mE 

 

  

• Responda os exercícios abaixo:  

 

Atividades 
01. Quando nasceu João Cândido? 
02. Quem era o Almirante Negro? 
03. Por que, apesar de ser um grande marinheiro, João Cândido nunca chegou 
a ser oficial da marinha? 
04. Por que João Cândido e seus companheiros fizeram o que ficou conhecido 
como a Revolta da Chibata? 

https://www.youtube.com/watch?v=y3lfcd9B0mE


05. Como João Cândido passou a sobreviver depois de ser expulso da 
Marinha? 
06. Como o próprio texto afirma, nós também enfrentamos lutas em todos os 
dias de nossas vidas, então agora é a nossa vez de contar uma parte de nossa 
história.  
 
Vamos Lá! 
Escreva um pequeno texto no qual você conte quais são as lutas que enfrenta 
em seu dia a dia.  
 

Gabarito da Aula anterior  

 1) O que você observou em cada uma das imagens: 

Imagem 1: Nessa imagem está a representação de uma família branca em 
uma refeição e em volta deles os seus escravos os servindo. Além disso, 
vemos também duas crianças sendo tratadas de forma desumana pelos 
senhores.  
 
Imagem 2: Nessa fotografia está a ama de leite com o filho de seus senhores.  
 
Imagem 3: Nessa fotografia está registrada uma importante representação da 
sociedade escravista, onde os senhores estão sempre em posição de domínio 
e a constante tentativa de desumanizar os escravizados.  
 
2) Você percebeu alguma diferença entre a imagem 1 e as outras duas 
imagens? Explique. 
Aqui é importante dizer que a primeira é uma pintura e as demais são 
fotografias, além disso, nas duas fotos estão representadas uma escrava “ama 
de leite” com a criança que ela cuida.  
 
3) O que observamos nas imagens inda acontece nos dias atuais? Explique. 
Sim, pois o racismo ainda permanece como uma das maiores violências 
existentes em nossa sociedade.  
 
 
REFERÊNCIAS:  
1 - http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-
mem%C3%B3ria/historia-e-memoria/2014/07/17/jo%C3%A3o-
c%C3%A2ndido  

2 -  https://www.geledes.org.br/joao-candido-um-brasileiro/  
Crédito da imagem: 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-almirante-
joao-candido-revolta-chibata.phtml  

http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/história-e-memória/historia-e-memoria/2014/07/17/joão-cândido
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/história-e-memória/historia-e-memoria/2014/07/17/joão-cândido
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/história-e-memória/historia-e-memoria/2014/07/17/joão-cândido
https://www.geledes.org.br/joao-candido-um-brasileiro/
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-almirante-joao-candido-revolta-chibata.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-almirante-joao-candido-revolta-chibata.phtml


 

DISCIPLINA : INGLÊS                   PROFESSOR: ROBERTO  
 
TEMA: Horas 
 
CONTEÚDO: Revisão das horas e saudações em inglês  
 
OBJETIVOS: 
 
- Ampliar o vocabulário básico em Língua Inglesa; 
- Compreender regras básicas de estrutura gramatical em língua inglesa 
Através de atividades de revisão; 
- Desenvolver habilidades e técnicas de leitura através da prática da pronúncia 
das saudações, agradecimentos e cumprimentos. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  
 
Começaremos agora uma revisão dos conteúdos já estudados. Leiam 
novamente as explicações das aulas anteriores e sigam as orientações nas 
atividades.  
 
 
ATIVIDADE 1-  
Observe neste relógio as expressões utilizadas para indicar as horas. 
 

 
 



exemplo:  
Inglês                                                                           Portugês  
What time is it?                                                   (Que horas são?) 
 It"s 8:15 - It"s a quarter past eigth                   São 8:15- Sao oito   
       e quinze  
ATIVIDADE 2 : 
Seguindo o modelo e as atividades já estudadas sobre as horas faça as 
atividades  
 
 Escreva as horas em inglês. 
 
a) 7:00 
 
 
b) 5:10 
 
 
c) 7:50 
 
 
d) 8:55 
 
 
e) 10:30 
 
Escreva os numerais que representam as horas informadas em inglês e faça 
a tradução conforme o modelo : 
  
exemplo 
a) It’s a quarter to ten.                            tradução das horas  
   9:45                                   (são 15 minutos  para as 10 horas  
                                                       ou  9 horas e 45 minutos )  
 
 
b) It’s half past seven. 
 
 
c) It’s eleven o’clock. 
 
 
d) It’s a quarter past five 
 
 
e) It’s eight ten 
 



ATIVIDADE 2 : Continue   praticando as saudações em inglês com as 
pessoas de sua casa.Aqui estão algumas expressões com a tradução. 
Vamos praticar! 
 
Chegando a um lugar: 
Hi!                       – Oi! 
Good morning   – Bom dia                                                                
 Good afternoon – Boa tarde  
Good evening!  –   Boa noite ! 
 
Hello, what’s your name?        – Olá, qual o seu nome? 
Nice to meet you!                    – Prazer em lhe conhecer! 
Welcome!                                – Bem vindo! 
Hey, what’s up?                       – E aí? 
 
Agora, imagine que a conversa deve continuar após as saudações iniciais. 
Para isso, temos: 
 
Durante a conversa: 
How are you?/How are you doing? – Como você está? 
What’s new?                                     – Quais são as novidades? 
It’s been a long time!                       – Há quanto tempo!        
I’m fine, thanks.                                – Estou bem, obrigada     
How about you?                               –   E você? 
I’m not so good.                               – Não estou muito bem. 
 
Por fim, podemos usar palavras e expressões também para as despedidas: 
  
Ao ir embora 
Have a nice day!                   – Tenha um bom dia! 
Good night!                           – Boa noite! (note que as formas de dizer “boa 
noite” na chegada e na saída são diferentes.) 
See you./See you later.        – Até logo. 
Bye!                                       – Tchau! 
Take care!                             – Se cuida! 
Pleased to meet you.           – Foi um prazer. 
 

                                                                
REFERÊNCIAS:  
Horas em Inglês - Toda Matéria 
https://www.todamateria.com.br/horas-em-ingles 
Saudações em inglês: aprenda estes "greetings" e saia do ... 
https://www.todoestudo.com.br/ingles/saudacoes-em-ingles 

 
 



  
 
DISCIPLINA : ARTE                            PROFESSOR: ROBERTO 
 
 
TEMA:  Artistas brasileiros  
 
CONTEÚDO: Obras de Tarsila do Amaral  
 
OBJETIVOS: 
-Estimular a aprender a ler, interpretar o mundo a sua volta, a posicionar 
criticamente sobre sua realidade; 
-Interpretar o texto oralmente; 
-Conhecer algumas obras de Tarsila do Amaral  
-Fazer releitura de obras de arte. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  
Continuando o nosso estudo em artes visuais, nesta semana veremos mais 
duas obras da artista Tarsila do Amaral com as explicações referente a cada 
obra de arte. 
 
 
ATIVIDADE 1- Vamos apreciar mais duas obras de Tarsila do Amaral, 
observando as linhas, as formas, os detalhes e as cores.  
Leia com atenção as explicações referentes as obras. 
 

 
 
 A Cuca, 1924 



 
 
A composição A Cuca traz uma figura presente no folclore brasileiro e no 
imaginário da população. Segundo a lenda, conta-se que a cuca era uma 
bruxa má com corpo de jacaré que raptava as crianças desobedientes. 
 
Pintado em cores vibrantes e tropicais, a tela remete à infância; exibe alguns 
animais e uma natureza viva. Pertence à fase modernista Pau-Brasil, que 
antecede o movimento antropofágico. 
 
Essa é uma criação de 1924, tem 73 x 100 cm, foi feita usando tinta a óleo e 
encontra-se no Museu de Grénoble, na França. 
 
 

 
São Paulo (Gazo), 1924 
 
A obra São Paulo (Gazo) também integra a fase Pau-Brasil de Tarsila, sendo 
um dos marcos do período. 
 
Nessa fase, a artista explora elementos urbanos e a modernização das 
cidades em contraste com as paisagens tropicais e a valorização da fauna e 
flora. 



 
De acordo com o historiador e artista Carlos Zilio: 
 
Em trabalhos como esse, Tarsila situa a percepção do Brasil a partir da ótica 
aberta pela industrialização. 
 
Esse é um óleo sobre tela de 1924, com tamanho de 50 x 60 cm e pertence a 
uma coleção particular. 
 
 
ATIVIDADE 2 –  
 
Escolha uma das obras para você fazer uma releitura mas responda antes 
no caderno: 
 

a) Por que escolheu essa obra?  

 
b) Quais ideias e sentimentos teve ao escolhe-la para fazer a releitura? 

 
c) O que mais chamou sua atenção?  

 
Agora faça a releitura da obra escolhida utilizando para isso diferentes 
materiais que você tenha: caderno de desenho ou papel sulfite  , lápis de cor, 
giz de cera ou outro que queira . 
 
REFERÊNCIAS :  
10 obras modernistas de Tarsila do Amaral - Toda Matéria 
https://www.todamateria.com.br/obras-tarsila-do-amaral/ 
 
 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA                  PROFESSORA: PAULA 
 
 
Tema: Problemas do cotidiano envolvendo divisão. 
Conteúdo: Divisão  
 
Objetivos: 
Identificar em uma divisão exata e não exata o dividendo, o divisor, o resto e 
o quociente. 
Perceber que a divisão é a operação inversa da multiplicação e vice-versa. 
 

https://www.todamateria.com.br/obras-tarsila-do-amaral/


Descrição da atividade: Em sala de aula já trabalhamos com a divisão, 
vamos agora fazer uma revisão deste conteúdo. 
 
 
ATIVIDADE 1- Leia o texto  

Divisão: Propriedades e Regras dos Sinais 

A divisão é uma das quatro operações fundamentais da aritmética. Consiste 
em dividir dois números, o dividendo e o divisor, que produz dois resultados 
chamados de quociente e resto. 

Seu símbolo é o “÷”. No entanto pode variar, por exemplo, no teclado do com-
putador o símbolo adotado é a barra “/”, em outros casos, “:”. 

A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. O número que está 
sendo dividido em partes iguais é chamado de dividendo; o número que indica 
em quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor; o resultado é chamado 
de quociente; o que sobra é chamado de resto. 

Exemplos: 15 ÷ 2 = 7 (sobra 1, portanto tem-se resto 1) 

Leia-se: “Quinze dividido por dois igual a 7” 

No exemplo acima, 15 é o dividendo, 2, o divisor, 7, o quociente (resultado), e 
1 é o resto, ou seja, o que sobra como resto dessa divisão. O resto existe 
quando a divisão não é exata, ou seja, quando o resto é diferente de zero. 

 
ATIVIDADE 2-Agora em seu caderno resolva os exercícios: 

a) 56:2= k) 4235:5= 

     b) 126:3= l) 1235:2= 

c) 425:5= m) 2685:3= 

d) 338:4= n) 1672:8= 

e) 364:7= o) 6072:8= 

f) 265:5= p) 8593:9= 

g) 829:9= q) 6984:9= 

h) 534:6= r) 8593:9= 

i) 706:8= s) 2886:7= 

j) 810:3= t) 1134:4= 



 
ATIVIDADE 3- Copie as situações problemas em seu caderno e solucione: 
 

1) Uma biblioteca recebeu 840 livros que devem ser distribuídos igual-

mente em 4 estantes. Cada estante ficará com quantos livros? 

2) Uma quitanda recebeu 500 quilos de maçãs para dividir em 9 caixas. 

Quantos quilos cada caixa terá? 

3) Maria fez setecentos brigadeiros e dividiu para seus 9 amigos. Quanto 

cada um recebeu? Sobraram brigadeiros? Quantos? 

4) Uma livraria recebeu 2448 livros. A livraria tem que enviar esta enco-

menda pelo correio, porém cada caixa comporta 9 livros. Quantas caixas 

serão necessárias para enviar todos os livros? 

5) Para realizar uma gincana a organizador terá que dividir 42 pessoas em 

6 grupos. Quantas pessoas ficarão em cada grupo? 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS                   PROFESSORA: PATRÍCIA 
                      
 

TEMA: Sistema digestório 
Conteúdo:    Sistema digestivo 

Objetivos:  
Realizar a leitura de textos para se apropriar da gramática e das formas de 
organização usadas na escrita cientifica; 
Superar as dificuldades da leitura dos textos de ciências; 
Observar, identificar e localizar os órgãos do sistema digestório no corpo 
humano; 
Entender como o sistema digestivo do corpo humano funciona e sua 
importância. 
 
Descrição da atividade: 
 
Na aula anterior, trabalhamos a importância dos nutrientes e suas funções.  
Dando continuidade ao nosso trabalho, abordaremos nesta semana o 
funcionamento do nosso sistema digestivo, e vocês terão a oportunidade de 
construir conhecimentos a respeito do seu funcionamento.  
 

ATIVIDADE 1- LEITURA DO TEXTO:  Sistema Digestivo 

O sistema digestivo evoluiu para ser muito eficiente em seus processos, 
incluindo a extração de nutrientes de alimentos e bebidas. O canal 
alimentar é a passagem que o alimento leva do começo ao fim. Os alimentos 



são decompostos com a ajuda de enzimas digestivas no corpo e fornecem 
combustível e nutrientes que precisamos para viver. 

As enzimas são catalisadores biológicos que são usados no corpo para 
acelerar processos biológicos, como a digestão. Diferentes enzimas digestivas 
trabalham para decompor diferentes nutrientes, e o pH e a temperatura afetam 
o desempenho das enzimas no intestino. Os carboidratos são divididos em 
açúcares mais simples, usando enzimas digestivas, como carboidrase e 
amilase. Esses açúcares simples podem ser usados na respiração para 
fornecer energia ao corpo. As proteínas são divididas em aminoácidos usando 
enzimas digestivas como a protease. Os aminoácidos podem ser usados para 
produzir novas proteínas no corpo. Gorduras e óleos (também conhecidos 
como lipídios) são decompostos por enzimas, como lipase, em glicerol e 
ácidos graxos. 

Os alimentos entram no canal alimentar pela boca, onde os alimentos são 
mastigados e misturados com a saliva produzida nas glândulas salivares. Os 
seres humanos têm dentes de formas diferentes que fazem diferentes 
trabalhos na digestão mecânica de nossos alimentos. Os incisivos são usados 
para morder e rasgar alimentos. Os caninos estão lá para segurar e cortar 
alimentos. O pré-molar e os molares estão sendo usados para triturar e 
mastigar alimentos. À medida que os alimentos são mastigados, são divididos 
em pedaços menores. A saliva contém uma enzima digestiva que decompõe 
ainda mais os alimentos. A comida então forma uma bola chamada bolus . 

O bolo se move pelo esôfago (também conhecido como esófago), que é um 
tubo fibromuscular que conecta a boca ao estômago e fica atrás da traqueia e 
do coração. Ele move os alimentos da boca para o estômago através de um 
processo conhecido como peristaltismo. O peristaltismo é a contração 
involuntária e o relaxamento dos músculos ao longo do canal, uma ação que 
empurra a comida com movimentos ondulatórios. O peristaltismo também 
ajuda a comida a se mover pelo intestino. 

A comida passa então do esôfago através de uma válvula muscular 
chamada esfíncter esofágico. O estômago é um saco muscular de tecido 
onde o alimento parcialmente digerido é misturado ao suco gástrico. Isso é 
composto de ácido estomacal, que ajuda a quebrar os alimentos e também 
ajuda a matar as bactérias. Como a comida é quebrada no estômago, produz 
um líquido espesso chamado quimo. O quimo passa pelo esfíncter pilórico 
para o intestino delgado. 

O intestino delgado é composto de três partes conhecidas como duodeno, 
jejuno e íleo. No intestino delgado, os alimentos são misturados com enzimas 
digestivas e bile. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. 
A bile ajuda a emulsionar lipídios (gorduras e óleos). Isso divide as gotículas 



grandes de gordura em gotículas menores, que fornecem uma área de 
superfície maior para a enzima lipase quebrar os lipídios. A bile também 
neutraliza parte do ácido estomacal. Esse aumento no pH proporcionará um 
ambiente melhor para as enzimas funcionarem. O intestino delgado também 
é onde os nutrientes digeridos são passados para a corrente sanguínea. Essa 
absorção ocorre principalmente no íleo, que é a parte mais longa do intestino 
delgado. Existem estruturas semelhantes a dedos no intestino chamadas 
vilosidades, que existem para aumentar as áreas superficiais do intestino, 
permitindo que os nutrientes passem para a corrente sanguínea com mais 
eficiência. 

O intestino grosso é mais curto e largo que o intestino delgado e é composto 
de duas partes: o cólon e o reto. No intestino grosso, a água é reabsorvida e 
as fezes são armazenadas no reto. Por fim, as fezes passam pelo ânus, 
deixando o canal alimentar. Quando esticado, o canal alimentar pode ter 10 
metros de comprimento. 

 

ATIVIDADE 2-Leia novamente o texto e responda: 

1. O que significa digerir alimentos? 
2. Como os alimentos são digeridos? 
3. Qual o papel das enzimas digestivas na digestão? 
4. Como o corpo é adaptado para digestão? 

 

• Referências: 
https://www.storyboardthat.com/pt/lesson-plans/o-sistema-digestivo 

https://www.storyboardthat.com/pt/lesson-plans/o-sistema-digestivo/diagrama-de-r%c3%b3tulos


 
DISCIPLINA:  GEOGRAFIA                                     PROFESSORA: PATRÍCIA                         
 

Tema:  Hábitos alimentares no Brasil 
Conteúdo:  Os biomas e seus alimentos 
Objetivos: 
 - Conhecer as características dos biomas brasileiros através dos pratos ou 
alimentos típicos; 
- Realizar a leitura de textos para se apropriar da gramática e das formas de 
organização usadas na escrita cientifica; 
-Superar as dificuldades da leitura dos textos de ciências e compreensão 
textual. 
 
Descrição da atividade: 
Na aula anterior, trabalhamos os biomas brasileiros. Dando continuidade ao 
nosso trabalho, abordaremos algumas características dos principais biomas 
brasileiros através da pesquisa e conhecimento de receitas ou alimentos 
típicos. Assim, teremos a oportunidade de refletir sobre aspectos referentes à 
interação entre clima, vegetação e cultura de uma região. 
 
Atividade 1-Vamos ler e aprender um pouco mais... 

Hábitos alimentares no Brasil 
 
Em nosso país de enorme território, de tão diversas culturas, de tanta 
variedade de climas e solos, e consequentemente com tanta oferta de 
alimentos, cada bioma desenvolveu hábito alimentares característicos, por 
conta tanto da disponibilidade de alimentos quanto da cultura local. 

Essa fartura, desde que adequadamente distribuída, nos permite uma boa 
alimentação, refeições saudáveis e pratos criativos. 

1. Cerrado / Pantanal 
Ali convivem dois biomas –  Cerrado e Pantanal – que proporcionam uma va-
riedade de vegetação e recursos hídricos bastante favoráveis à rica agricultura 
e pecuária que se desenvolvem na região: 

• Pequi: fruto que deve ser comido com cuidado, pois possui espinhos entre a 
polpa e o caroço, que devem ser raspados antes de comer, é consumido co-
zido, puro, misturado com arroz, frango, ou mesmo em forma de licor, e outras. 

• Pintado: um dos peixes de água doce mais consumidos no Brasil, na região 
é preparado como um ensopado em panela de barro, com mandioca e ervas, 
mas é também é preparado na brasa, assado ou frito. 

• Banana-da-terra: é a única espécie de banana nativa do país e é a maior de 
todas. Muito utilizada em farofas e pirões, fritas ou assadas. 
 



 
2. Amazônia 

De influência nitidamente indígena, a gastronomia da região norte é tão farta 
quanto a sua riqueza de recursos naturais, fornecidos tanto pela floresta ama-
zônica quanto pela abundante bacia hidrográfica. 

Ingredientes: 

• Mandioca-brava: com ela se faz uma infinidade de farinhas, como a farinha 
d’agua, a farinha amarela e a tapioca, e dela também se extrai o tucupi, um 
molho que tempera inúmeros pratos amazônicos. 

• Pirarucu: um dos maiores peixes de água doce do planeta, que pode atingir 
3 metros e 200 quilos, é tradicionalmente vendido nos mercados em mantas 
salgadas, secas ao sol. É conhecido como “bacalhau da Amazônia”. 

• Açaí: altamente energético, é consumido hoje em todo o país e até nos Esta-
dos Unidos, para onde foi levado por surfistas. É servido na região em sua 
forma original: numa cuia, com farinha de tapioca. 

• E mais: guaraná, cupuaçu, castanha-do-pará, pimentas, e outros. 

 
3. Caatinga 

A costa toda banhada pelo Oceano Atlântico fornece uma quantidade imensa 
de frutos do mar. O clima tropical do litoral propicia a cultura de muitas 
variedades de frutas, enquanto o semiárido do sertão, no interior da região, 
tem como característica o consumo da carne-seca. A influência africana se faz 
sentir, especialmente na Bahia. 

Ingredientes: 

• Peixes e camarões: servidos em forma de moqueca, peixadas e caldeiradas. 
O acarajé, o prato mais típico da Bahia e considerado como Patrimônio Cultu-
ral Imaterial do Brasil pelo IPHAN, leva camarão seco em sua composição. 

• Azeite-de-dendê: conhecido também como óleo de palma, e com alto teor de 
vitaminas e sabor acentuado, entra na preparação de bobó de camarão, aca-
rajé, vatapá, farofas, moquecas, caruru. 

• Tapioca: consumida em forma de crepe, recheada usualmente com queijo co-
alho, coco ou apenas manteiga, faz parte da cultura de Pernambuco e é en-
contrada especialmente em Olinda, onde as tapioqueiras se espalham por to-
dos os cantos. 

• Castanha-de-caju: No Rio Grande do Norte se encontra o cajueiro de Pirangi, 
considerado o maior cajueiro do mundo, que chega a produzir 80 mil cajus por 
ano. Dele consumimos a castanha e fazemos sucos, doces, geleias, etc. 



• Pimenta malagueta: com alto grau de picância, é estimulante e energética. 
Utilizada tanto nas comidas de origem africana, como indígena e portuguesa, 
ela se tornou um ingrediente onipresente na cozinha baiana. 
 

 
4. Mata Atlântica 

 
A região sudeste recebeu um número enorme de imigrantes, que agregaram 
seus hábitos alimentares e tradições culinárias às três culturas que forma-
vam a nossa base alimentar. 

Ingredientes: 

• Milho: utilizado como base da alimentação tupi-guarani, hoje faz parte 
das “quitandas” mineiras, em forma de broas de milho, pamonha, curau, 
bolo de fubá e etc. Acrescente-se, em São Paulo, o tradicional cuscuz 
paulista, e, em todo o litoral, o saboroso milho-verde. 

• Queijo de Minas: curado, meia-cura, frescal ou branco – os queijos mi-
neiros são produzidos com leite de vaca e alguns deles, de produção 
artesanal, como o da Canastra e do Serro, são considerados como Pa-
trimônio Cultural Imaterial brasileiro. 

• Porco: consumido desde o Brasil Colônia, o porco aparece nas mais 
variadas preparações, como torresmo, leitão à pururuca, virado à pau-
lista, e muito mais. 

• Massas e pizzas: de origem italiana, as massas são oferecidas nas tí-
picas cantinas paulistanas numa variedade enorme de formatos, prepa-
radas com uma infinidade de molhos, em combinações muito saborosas. 
Comer uma pizza, programa tão comum em São Paulo, especialmente 
no domingo à noite, com a família reunida, é hábito que se entende, pois 
elas são comparadas às melhores produzidas na própria Itália. 

5. Pampa 
 
De clima mais frio, chegamos à região em que a tradição europeia é marcante 
não apenas na culinária, mas também na arquitetura e na forma de uso do 
solo, neste caso especialmente para a introdução da viticultura, hoje adaptada 
à Serra Gaúcha. 

Ingredientes: 

• Erva-mate: o uso da erva é atribuído inicialmente aos índios do sul do conti-
nente, entre eles os guaranis, mas se expandiu pelos Pampas, chegando à 
Argentina e Paraguai. É muito comum encontrar nas ruas do Rio Grande do 
Sul pessoas que carregam suas cuias, bombas e garrafas térmicas com água 
aquecida a 80° para juntá-la à erva e preparar o seu chimarrão – consumido a 
qualquer hora, em qualquer lugar. 



• Churrasco: O churrasco tradicional gaúcho é preparado em espetos que são 
enfiados em valas na terra, onde ardem as brasas. Costela, paleta e matambre 
são as carnes mais utilizadas. 

• Uva: das uvas da Serra Gaúcha são produzidos os melhores vinhos nacionais, 
de qualidade hoje reconhecida e premiada internacionalmente. Mas elas tam-
bém são excelentes se consumidas ao natural, em sucos, geleias, etc. 

 

 ATIVIDADE 2- Agora responda... 

• A vegetação e os animais de um lugar estão relacionados ao seu clima? 
 

• As características climáticas e as formações vegetais interagem com o modo 
de vida/ hábitos culturais da população? 
 

• Como podemos relacionar as características físicas e os costumes alimenta-
res de uma população? 
 
Referências: 

https://alimentacaoemfoco.org.br/habitos-alimentares-brasil/ 

https://novaescola.org.br/ 

DISCIPLINA:  PORTUGUÊS                PROFESSORA: TAÍS 
 
TEMA: Identidade 
 
CONTEÚDO:  Gênero literário “Conto”, produção textual, leitura, pronome 

pessoal. 
 
OBJETIVOS:  

• Ler e apreciar o texto, atribuindo sentido a ele; 

• Reler para REVISAR O CONTEÚDO TRABALHADO EM SALA DE 
AULA 

• Compreender e reconhecer a função social do gênero Conto, análise 
linguística, compreender a adequação dos pronomes. 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: O texto e tabelas apresentadas estão nas 
páginas 88,89 e 97 do livro de Português. Os alunos que compareceram na 
última aula, ficaram com os livros e podem usá-los como apoio.  

As tabelas devem ser registradas no caderno juntamente com as questões 
e respostas, não sendo necessário a cópia do texto. Fazer a produção do texto 

https://alimentacaoemfoco.org.br/habitos-alimentares-brasil/
https://novaescola.org.br/


em uma folha separada que será entregue para correção individual assim que 
retornarmos. 
 
ATIVIDADE 1- O conto é uma narrativa breve, em que a ação é o elemento 
mais importante.Apresenta poucos personagens e tempo e espaço delimitado. 
O que você vai ler foi escrito por um dos maiores colunistas da 
atualidade .Atente para o tema que ele aborda .  



 



 



ATIVIDADE 2-Após a leitura responda as questões. 
 
a) Conte, de maneira breve, os fatos narrados no conto (O que compreendeu da história). 

 
b) Quem participa desse conto? 

 
c) Em que lugar se passa o conto? 

 
d) Aquele que conta a história é chamado de narrador. Há narrador nesse conto?  

 
e) Comprove sua resposta com um trecho do texto. 

 
f) Qual é o momento de maior tensão da narrativa? 

 
g) Como o conflito é resolvido nesse conto? 

 

ATIVIDADE 3- Releia o trecho e responda: 
 

[...]Quando volto, cadê ele? 
Vou gritando seu nome, olhando a beirada das lagoas, a água, meu Deus, a água. 
 [...] 

 
a) O que o avô imaginou que poderia ter acontecido com o neto? 
b) No início do conto, o que o avô queria ensinar ao neto 
c) Ao final do conto, o avô ensinou mais do que pretendi no início. O que o 

neto aprendeu com o avô na pescaria 
d) Por que o conto recebeu o título de herói? 

 
2        ATIVIDADE 4-     Você vai produzir um conto.Para tanto você precisa planejar: 
 
            Etapas / Planejamento: 
 
         Para escrever seu conto, lembre-se de: 
 

• Criar um narrador (Quem conta a história) 

• Apresentar os personagens e situá-los no espaço e no tempo. 

• Criar uma situação de tranquilidade e, em seguida, um acontecimento que vai 
mudar essa situação inicial. 

• Criar diálogos entre os personagens (Falas) 

• Criar um momento de tensão na história  

• Dar um título para o conto  
  



 
3       - ATIVIDADE 5- Gramática  
 
           Pronomes Pessoais  
 
       Pronomes pessoais são palavras que podem substituir ou acompanhar os substantivos, evidenciando uma 

das pessoas do discurso. 
 
1      1ªpessoa: Aquela que fala: eu (singular), nós (plural) 

2      2ªpessoa: com quem se fala: tu (singular) vós (plural) 

3      3ª pessoa: de quem ou do que se fala: ele, ela (singular), eles, elas (plural) 

 

      Observe o quadro : 

 
P        Pronomes Pessoais Formas básicas Outras formas 

P             Pessoa gramatical singular plural singular plural 

1ª            1ª pessoa Eu Nós  Me,mim,comigo Nós,conosco 

2ª            2ª pessoa Tu/você vós/vocês Te,ti,contigo Vos,conosco 

               3ª pessoa Ele/ela Eles/elas Se,si,,consigo,o , a, lhe Os,as,lhes 

Fonte: RAMOS (2013 p. 97) 

 

  Pronomes de tratamento  

E        Esses pronomes, com exceção de você, são empregados no tratamento cerimonioso. 

        Observe o quadro. 

 

Pronomes de tratamento Abreviaturas Emprego 

Você V. Pessoas íntimas  

Senhor/Senhora Sr./Sr.ª Em situações  

que exigem formalidade e / ou respeito 

Vossa Senhoria V. S.ª Autoridades em geral 

(em correspondência Comercial) 

Vossa Excelência V. Exª Altas autoridades em geral 

Vossa Alteza V. A. Príncipes, duques 

Vossa Majestade V.M. Reis, imperadores 

Vossa Santidade V.S. papa 

F     Fonte: RAMOS (2013 p. 97) 

         



           Releia o Conto “Herói”: Encontre no conto os pronomes pessoas e registre-os. 

 
II          A) Identifique no primeiro parágrafo os pronomes pessoas substituem outras palavras. Quais são elas? 

 
        EX: Ele = ao avô 
 
        B)  Escreva uma frase para cada pronome pessoal  
 
         EU_____________________________________________ 
 
         VOCÊ___________________________________________ 
 
          ELE____________________________________________ 
 
         ELA_____________________________________________ 
 
         NÓS____________________________________________ 
 
        VOCÊS__________________________________________ 
 
        ELES____________________________________________ 
 
      COMIGO_________________________________________ 
 
      CONTIGO________________________________________ 
 
      CONOSCO_________________________________________ 
 

         C) Escreva uma frase para cada pronome de tratamento (leia novamente a tabela antes de for-
Mar a   as frases para empregá-los corretamente). 

 
VOCÊ______________________________________________ 
 
SENHOR____________________________________________ 
 
SENHORA______________________________________________ 
 
VOSSA SENHORIA _______________________________________ 
 
VOSSA EXCELÊNCIA_____________________________________ 

 
VOSSA ALTEZA__________________________________________ 
 
VOSSA MAGESTADA ________________________________________ 
 
VOSSA SANTIDADE__________________________________________ 

 
D)Complete a tabela com os pronomes corretos  
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