
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

E.M. “DEPUTADO FREITAS NOBRE” –EJA – 6ª SÉRIE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA, CEP: 09942-140 Telefone: 4069-8039 

____________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES QUE DEVEM SER REALIZADAS ENTRE OS DIAS 26/05 A 29/05 

 

PORTUGUÊS 

 

Objetivo: Compreender o poema e identificar verbos presentes nos textos em seu modo temporal: 

presente, passado e futuro. 

Contextualização:Exemplo de um novo poema, conforme visto na atividade anterior, desta vez 

aliado ao estudo do verbo. 

Leia o poema: 

O VERBO NO INFINITO 

Rio de Janeiro, 1962 

Ser criado, gerar-se, transformar  

O amor em carne e a carne em amor; nascer  

Respirar, e chorar, e adormecer  

E se nutrir para poder chorar  

 

Para poder nutrir-se; e despertar  

Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir  

E começar a amar e então sorrir  

E então sorrir para poder chorar.  

 

E crescer, e saber, e ser, e haver  

E perder, e sofrer, e ter horror  

De ser e amar, e se sentir maldito  

 

E esquecer tudo ao vir um novo amor  

E viver esse amor até morrer  

E ir conjugar o verbo no infinito... 

Vinicius de Moraes 

Fonte: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-verbo-no-infinito 

 

Atividade 

Observação: utilize as atividades anteriores para responder estes exercícios 

https://www.google.com/search?q=em+dep+freitas+nobre+diadema&rlz=1C1AVFC_enBR876BR876&oq=em+dep+freitas+nobre+diadema&aqs=chrome..69i57.9018j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-verbo-no-infinito


 

1) O poema “O verbo no infinito”o eu-lírico fala sobretudo de qual sentimento? 

 

2) Explique neste trecho qual é o esquecimento do eu lírico: “E esquecer tudo ao vir um novo 

amor”. 

 

 

Verbo: são palavras variáveis que exprimem ação (correr), estado (ser, estar) ou fenômeno da 

natureza (relampejar, chover) e podem estar no tempo: presente, passado ou futuro. 

Exemplos: 

Ela gosta de bolo de chocolate. 

Verbo: gostar – elagosta-Tempo:presente 

Joaquim e Pedro correram dez quilômetros. 

Verbo: correr – Joaquim e Pedro (eles) correram–Tempo: passado 

A felicidade irá ao seu encontro! 

Verbo: ir – felicidade (ela) irá – Tempo: futuro 

Forma nominativa: infinitivo impessoal 

É desta forma que você encontra os verbos nos dicionários. 

Gostar, cantar: primeira conjugação -ar 

Correr, comer: segunda conjugação -er 

Ir, partir: terceira conjugação -ir 

 

3) Neste verso: “E começar a amar e então sorrir ”, quais são os verbos? 

 

4) Retire do texto exemplos de verbos na primeira (-ar), segunda (-er) e terceira (ir) conjugação. 

 

 

5) Qual é o verso da canção em que aparecem sentidos de tempo presente, passado e futuro? 

 

Trecho da música: “Gita” de Raul Seixas 

“Eu sou o medo do fraco 

A força da imaginação 

O blefe do jogador 

Eu sou, eu fui, eu vou” 

Fonte: https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48312/ 

 

https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48312/


6) Nesta tirinha identifique em cada um dos três quadros quais palavras dão a ideia de tempo 

presente, passado e futuro. 

 

Fonte: http://www.saladeatividades.com.br/atividades_de_portugues/verbos/tirinhas/ 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Objetivos: Utilizar a metodologia de resolução de problemas como instrumento para a 

concretização do ensino-aprendizagem de Equação de 1º Grau, oportunizando a leitura, a 

interpretação e a análise crítica de informações presentes em situações problemas permitindo aos 

estudantes a construção e a fixação do conhecimento algébrico ao aplica-los na resolução destes. 

 

Contextualização: 

Observe as figuras a), b), c) e d) e responda as respectivas perguntas: 

 

http://www.saladeatividades.com.br/atividades_de_portugues/verbos/tirinhas/


http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=1951&secao=espac

o&request_locale=es 

Se chamarmos o pacote nas figuras de X, você consegue compreender que as sentenças 

abaixo são representações das figuras B), C) e D)? 

b) X= 3 

c) X+1 = 3 

d) 5 = 2 + X 

 

Explique e de o valor de X 

Desenhe e ache o valor de x 

1) X+ 5 = 20 

2) X + 4 = 45 

3) X+ 10= 34 

 

 

HISTÓRIA 

 

Objetivo: compreender o conceito de tempo e período histórico em qualquer processo histórico 

que estude.   

 

Contextualização: Em meio à existência da atual situação de pandemia que atingem a todos, 

muitos textos trazem a periodização histórica, por isso é fundamental entender o conceito histórico. 

Nesta atividade, pretendo aprofundar o conceito exercitar um pouco mais através dos exercícios. 

 

 

Orientações para realização da 7ª atividade de história. 

- Em seu caderno de história: 

- Copie a questão e responda a seguir.  

- Coloque a data. 

- Utilize caneta azul ou preta. 

- Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 

- Boa atividade. 

 

 

Questões 

1)  Para entender o quadro abaixo, da linha do tempo da história, observe-a e responda: 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=1951&secao=espaco&request_locale=es
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=1951&secao=espaco&request_locale=es


 

-A periodização apresentada é o da história oficial, a partir do mundo ocidental da qual 

pertencemos. Observe que todos os fatos são ressaltados no ocidente (parte que tem a europa 

como base). Exemplo: a pré-história é o período que antecede a escrita produzida pelos povos e 

ocorreu a 2,5 milhões de anos atrás.  

- O fato marcante para a humanidade que deu início é o surgimento do gênero homo. 

- O fato marcante para o fim do período da pré-história é o surgimento da escrita. 

 

Então: O que é a Pré-História? (começo, meio e fim) além das características básicas. 

2. O que foi a idade antiga (também conhecida por antiguidade)? 

3. O que foi a idade média?  

4. O que foi a idade moderna? (observe que não é o último período da história ocidental)  

5. O que foi a idade contemporânea? (é como chamamos o período atual) 

6. Leia o último parágrafo “na prática, existem diferentes  percepções de temporalidades e 

relações com o tempo. (...) Você consegue perceber como estamos vivendo atualmente na 

pandemia do coronavírus (parte da população em quarentena, ou em teletrabalho)? Há diferença de 

como o tempo está passando? Explique. 



GEOGRAFIA 

 

Contextualização:  Dentro da regionalização do IBGE, vamos compreender a questão da 

composição da região sudeste, aproveitando o fato de ser onde moramos, estudamos e 

trabalhamos.  

 

Objetivo: Observar as principais características da região Sudeste.  

 

Orientações para a realização da 7ª atividade de geografia. 

- Em seu caderno de geografia: 

- Coloque a data. 

- Copie a questão e responda a seguir. 

- Utilize caneta azul ou preta. 

- Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 

-  boa atividade. 

 

Questões 

1. Veja o mapa e responda as questões a seguir: 

 

 

a) A Região Sudeste é a região brasileira mais desenvolvida? 

b) Quantos e quais são os estados do Sudeste? 

c) O nosso estado, São Paulo, é o campeão dos casos de coronavírus, incluindo também o 

número de mortos. Por quê isso acontece? 



2. Leia as informações a seguir: 

 

A Região Sudeste abrange quatro estados e corresponde a, aproximadamente, um 

décimo do território nacional. Possui uma área com cerca de 924.620 km2. 

População: O Sudeste brasileiro abriga cerca de 87.711.946 habitantes, segundo os dados 

do último IBGE. Possui a maior densidade demográfica do país, com, aproximadamente, 92 

habitantes por km2. É uma das regiões que mais atraíam migrantes, internos e externos que 

buscam melhores oportunidades e qualidade de vida. 

Economia: Possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, correspondente a 55,2% do 

PIB nacional. A economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque 

para as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. O turismo também é 

representativo. O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano. 

Aspectos naturais: Há predominância dos planaltos nessa região. Os climas 

predominantes são o tropical e o tropical de altitude. Abrange o bioma Mata Atlântica e há faixas 

de Cerrado e Caatinga. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 

a) Como a quantidade da população da região contribui para o avanço da epidemia do 

coronavírus? 

b) Com relação à economia, quais setores foram mais atingidos com o coronavírus? 

c) Quais os estados mais atingidos pela pandemia? 

 

3. O que mais chama a sua atenção no texto sobre a região Sudeste? 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Objetivo da atividade: O objetivo dessa atividade é que o aluno após a leitura do texto 

artrópodes, possa compreender as principais características gerais do grupo e como eles estão 

classificados. 

Contextualização: Vários são os animais caracterizados como articulados que convivem 

conosco no planeta. Os artrópodes são um grupo de invertebrados que estão muito próximo de 

nós sendo que existem espécies que nos servem de alimentos. Por isso é importante 

conhecemos um pouco sobre eles. Nessa atividade estaremos estudando os artrópodes. 

 

Atividade: Para essa atividade será necessário realizar a leitura e a interpretação do texto 

abaixo. Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno somente o resumo para entrega 

posterior. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-migracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/historia-economica-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/pib.htm


Texto para estudo e atividade. 

 

Artrópodes 

 

Artrópodes (filo Arthropoda) são animais dotados 

de patas articuladas e que possuem esqueleto 

externo (exoesqueleto) nitidamente segmentado. Entre eles, 

besouros, borboletas, aranhas, camarão, centopeia e piolho de 

cobra. 

 

 

 

 

 

 

O grupo dos insetos tem a maior diversidade entre os animais, sendo os besouros os mais 

comuns. Abaixo, exemplos dos outros grupos: escorpião (aracnídeos), lagosta (crustáceos), 

lacraia (quilópodes) e piolho-de-cobra (diplópodes). 

 

                 Escorpião       Lagosta             Lacraia                       Piolho de cobra       

 

Características Gerais 

 

Todos os artrópodes possuem o corpo dotado de vários segmentos e apêndices 

articulados, como patas e antenas, que possibilita movimentos. Essa é a sua característica 

diagnóstica (identifica e diferencia os artrópodes dos outros) e que dá o nome ao grupo, do 

grego arthros: articulação e podos: pés. 

Além disso, esses invertebrados tem o exoesqueleto que confere rigidez (permite sustentar 

o corpo) e impermeabilidade (tem uma camada de cera em sua superfície, o que lhe permite 

viver em locais secos). O exoesqueleto é constituído de quitina, um polissacarídio nitrogenado, e 

nos crustáceos recebe deposições de carbonato de cálcio, tornando-se ainda mais resistente. 

Possuem corpo dividido em cefalotórax e abdome (crustáceos e quelicerados) ou 

em cabeça, tórax e abdome (insetos e miriápodes), de acordo com o grupo. 

 

Classificação dos Artrópodes 

 

Dependendo da classificação adotada, o filo Arthropoda pode ser dividido em categorias 

que reúnem os animais segundo características anatômicas como números de patas e antenas. 

https://www.todamateria.com.br/animais-invertebrados/
https://www.todamateria.com.br/quitina/
https://www.todamateria.com.br/classificacao-dos-seres-vivos/


Atualmente, se utiliza também informações genéticas e de parentesco evolutivo, sendo os 

artrópodes divididos em 3 subfilos: Crustacea (separa os crustáceos em classes), 

Chelicerata (classe dos aracnídeos), Hexapoda (classe dos insetos) e Myriapoda (classe dos 

diplópodes e dos quilópodes). 

Veja a seguir esses grupos: 

Hexápodes – a principal classe desse subfilo é a dos insetos, grupo com maior diversidade entre 

os animais, que possui cerca de 900 mil espécies. Possuem 3 pares de patas e 2 pares de 

antenas, além de 1 ou 2 pares de asas. Exemplos:abelha, mariposa, gafanhoto, pulga, traça, 

barbeiro, mosquito; 

Quelicerados – a classe dos aracnídeos é composta de animais com 4 pares de patas e sem 

antenas, no lugar de mandíbulas possuem quelíceras e palpos, sendo assim 

chamados quelicerados, entre eles, Exemplos: aranha, carrapato, escorpião, ácaro; 

Crustáceos – o subfilo é dividido em muitas classes, como a malacostraca, entre eles, 

camarão, lagosta e caranguejo e a cirripedia, das cracas. São animais marinhos, na sua 

maioria, e possuem geralmente 5 pares de patas e 2 pares de antenas; 

Miriápodes – esse grupo é constituído de animais com muitas patas, sendo mais conhecidas a 

classe dos diplópodes, entre eles, piolho de cobra ou embuá (animais que têm entre 25 e 100 

patas, sendo duas por segmento), e dos quilópodes (entre 15 e 170 patas ), entre eles, a lacraia 

ou centopeia. 

   Trecho de texto e fotos retirado de: 

https://www.todamateria.com.br/artropodes/ 

 

 

Atividade 

 

Após a leitura do texto, faça um resumo comentando quem são os artrópodes, citando duas 

características gerais, como estão classificados, citando um exemplo de animal cada grupo da 

classificação. 

 

 

 

 

ARTES 

 

Objetivo: Aprender sobre história em quadrinhos 

Ambientação: Fazer o aluno associar a arte com o gênero textual da história em quadrinhos 

Atividade: Leia atividade abaixo e faça o que se pede. 

 

HQ é o nome abreviado de História em Quadrinhos. Há diversos modos de fazer HQ tanto o 

texto como o desenho podem ser trabalhados de maneiras bem diferentes.   

https://www.todamateria.com.br/crustaceos/
https://www.todamateria.com.br/insetos/
https://www.todamateria.com.br/aracnideos/
https://www.todamateria.com.br/piolho-de-cobra/
https://www.todamateria.com.br/artropodes/


Elementos usados para contruir uma história em quadrinhos:  

 

Balões: são as molduras das falas dos personagens: seu formato pode complementar o sentido 

do que está escrito.  

 

Legendas: São informações ou comentários do narrador que podem aparecer no alto, ao lado ou 

abaixo nos quadrinhos. 

 

Letras: de diferentes formatos e tamanhos podem ser usadas nos títulos ou para diferenciar as 

falas dos personagens.  

 

Onomatopeias:São os escritos que representam os sons da história. 

 

Enquadramento: É a maneira de apresentar uma cena. Entre os mais utilizados estão: 

Plano geral: vemos todo o personagem mais o local 

Close: o rosto do personagem aparece em destaque 

Plano de detalhe: mostra apenas um pequeno detalhe 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziraldo. Página da história “O cabra cega” 

Turma do Pererê, 1999. 

 

 

 

 

 

 

Mauricio de Sousa – Turma da Monica 

Atividade: 

01. Compare a história do Pererê com a da Mônica e responda: 

 

a) Quantos quadrinhos aparecem em cada uma? 

b) Qual o formato dos quadrinhos? 

c) Como são os desenhos e o texto? 

d) Qual o tema de cada história? 

e) Como seriam as vozes dos personagens em cada quadrinho? 



INGLÊS 

 

Objetivos:  

 Compreender o papel do alcance da língua inglesa dentro da globalização.  

 Identificar palavras em inglês semelhantes a palavras em português. 

 “Ler” o texto em inglês tendo como base o contexto do cartaz relacionando o às figuras. 

 

Contextualização: Muitas vezes conseguimos entender o significado de uma palavra em 

inglês comparando-a com outras que já conhecemos. Assim, para “ler” o cartaz vamos pensar no 

que já foi estudado em aulas anteriores. 
 

Atividade 

1.   Faça no caderno ou numa folha 

 

 HEADING: cabeçalho 

 NAME: 

 DATE:___/___/____CLASS: 

 

2. Observe o cartaz abaixo:  
 

 O cartaz da próxima página foi elaborado pelo governo do Paraná e 

colocado vários locais da zona portuária do estado. 

 

1. HEADLINE: título 

 

2. ANSWER: responda: 

 

1 – Qual o tema do cartaz? 

2 – Como você chegou a esta conclusão? 

3 -  Que palavra fez você confirmar este tema? 

4 – Quais informações o cartaz traz? 

5 – NOVEL é uma palavra parecida com alguma em português? Quais? 

6 - O que você pensa que significa NOVEL CORANAVIRUS? 

7 – Cognatos são palavras em inglês parecidas com palavras em português mas com 

significados diferentes. No cartaz você encontrou mais alguma? Quais? 

8 – Copie as palavras do texto que você conhece e escreva seus significados em português. 

9 – Por que o governo do Paraná tomou essa medida? 

 

 



 

 

https://www.google.com/search?q=PORTO+DO+PARA+FAZ+CARTAZ+EM+INGL%C3%8AS+CONTRA+CORONAV%C3%8DRUS&tb

m=isch&bih=876&biw=1821&hl=pt-

BR&ved=2ahUKEwi4td7A09LoAhWhLbkGHQA0DtkQBXoECAEQKQ#imgrc=FaGtqb8SQ9pFwM 

 

GOOD  JOB!! 

#STAY  AT  HOME!! 

#WASHYOUR  HANDS 
 

https://www.google.com/search?q=PORTO+DO+PARA+FAZ+CARTAZ+EM+INGL%C3%8AS+CONTRA+CORONAV%C3%8DRUS&tbm=isch&bih=876&biw=1821&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwi4td7A09LoAhWhLbkGHQA0DtkQBXoECAEQKQ#imgrc=FaGtqb8SQ9pFwM
https://www.google.com/search?q=PORTO+DO+PARA+FAZ+CARTAZ+EM+INGL%C3%8AS+CONTRA+CORONAV%C3%8DRUS&tbm=isch&bih=876&biw=1821&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwi4td7A09LoAhWhLbkGHQA0DtkQBXoECAEQKQ#imgrc=FaGtqb8SQ9pFwM
https://www.google.com/search?q=PORTO+DO+PARA+FAZ+CARTAZ+EM+INGL%C3%8AS+CONTRA+CORONAV%C3%8DRUS&tbm=isch&bih=876&biw=1821&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwi4td7A09LoAhWhLbkGHQA0DtkQBXoECAEQKQ#imgrc=FaGtqb8SQ9pFwM

