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Semana 8 - 01 a 05/06/2020 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Objetivos: Analisar textos de opinião e identificar argumentos e contra argumentos nos textos lidos. 

Contextualização: Dando prosseguimento ao planejamento do ano, a leitura de textos que 

abordam questões polêmicas e de relevância social para o momento e que os alunos se posicionem 

com relação ao assunto em questão. 

  

PONTO DE VISTA 

 

Modo subjetivo de conceber e analisar um assunto ou problema. O sentido da expressão 

“ponto de vista” aproxima-se de termos “perspectiva”, “avaliação”, “julgamento”, “opinião”. 

 

Fonte: 

https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p=ponto+de+vista&fr=mcafee&imgurl=http%3A%2F%2

F4.bp.blogspot.com%2F 

 

Texto 1: Sociedade de Infectologia do RS é contrária ao afrouxamento de isolamento 

  

Entidade emitiu nota em que endossa as orientações do Ministério da Saúde de isolamento 

12/04/2020 | 16:33   Por Jessica Hubler 

  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p=ponto+de+vista&fr=mcafee&imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F
https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p=ponto+de+vista&fr=mcafee&imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F
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A Sociedade Riograndense de Infectologia (SRGI) emitiu uma nota com posicionamento a 

respeito da Covid-19 e as regras de distanciamento social. De acordo com o presidente da SRGI, 

Alexandre Schwarzbold, a entidade é favorável às indicações do Ministério da Saúde de 

distanciamento social e contrária à possibilidade de um “afrouxamento” destas determinações. 

“Ainda que tenhamos menos casos do que muitos outros estados do país, e a razão é justamente 

essa, está mostrando um sucesso em controlar a ocorrência de casos graves em pouco tempo, o 

que faz com que o nosso sistema de saúde local consiga dar conta sem nenhum problema”, 

afirmou. 

Segundo Schwarzbold, em comparação com outros lugares do Brasil, as cidades de São 

Paulo e Manaus, por exemplo, no sistema público de saúde já foi registrado o esgotamento dos 

leitos de UTI. “Imagina se a gente abre um processo, sem controle algum, em que a gente vai ter, 

de modo exponencial o aparecimento de casos, o sistema de saúde não vai dar conta”, reforçou. 

Além disso, Schwarzbold reiterou que é preciso lembrar que não estamos vivendo uma situação de 

“isolamento total” ou “lockdown”. 

“Nestes casos as pessoas acabam ficando obrigatoriamente restritas em casa, precisam 

fazer abastecimento de comida, é diferente do que a gente vive, por aqui as pessoas podem ir ao 

supermercado, podem se deslocar para questões básicas, os serviços essenciais estão 

funcionando normalmente, podemos ainda permitir que as pessoas tenham uma certa mobilidade, 

evitando aglomerações, diferente do que ocorre em outros países”, enfatizou. Conforme 

Schwarzbold, existe um movimento, até por pressão empresarial, da questão de abertura do 

isolamento horizontal. 

“Não podemos trabalhar com achismo ou aventuras, o problema de afrouxar as restrições é 

que você perde o controle e isso vai ser às custas de mortes”, assinalou. Schwarzbold declarou 

que a SRGI se apoia em informações mundiais e usa como base um estudo elaborado pela área 

econômica nos Estados Unidos, comparando a pandemia do novo coronavírus com a Gripe 

Espanhola, no início do século passado. “Eles verificaram que as cidades americanas que 

adotaram medidas precoces no isolamento, como aparentemente estamos fazendo, tiveram menos 

mortes e recuperação econômica melhor que as outras”, exemplificou, reforçando que isso mostra 

o quanto esse distanciamento social é um acerto, do ponto de vista socioeconômico, lá na frente. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Até o momento, de acordo com Schwarzbold, não é possível afirmar quanto tempo esse 

distanciamento deve durar. “Pelo número diário de novos casos, estimamos que em maio deve 

ocorrer o pico da epidemia, mas não arriscamos indicar uma data limite, é completamente 

irresponsável e impossível nesse momento”, declarou. 

Fonte: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/sociedade-de-infectologia-do-rs-

%C3%A9-contr%C3%A1ria-ao-afrouxamento-de-isolamento-1.412216 

 

 

Texto 2: Ministério da Saúde quer reduzir distanciamento social na próxima semana 

  

Valquíria Homero - 06/04/2020 

  

  O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, afirmou que a epidemia 

não ocorre da mesma forma em todos os Estados. 

O Ministério da Saúde quer diminuir as medidas de distanciamento social, mas apenas em 

municípios onde o número de infectados pelo novo coronavírus não tenha afetado mais de 50% 

dos leitos disponíveis. 

A proposta foi apresentada em boletim divulgado nesta 2ª feira (6.abr.2020) e deve ser 

implementada a partir da 2ª seguinte (13.abr).  

A pasta diferencia 3 tipos de distanciamento social: 

● amplo: toda a população permanece em casa; 

● seletivo: pessoas que não estejam no grupo de risco podem circular; 

● bloqueio total: ninguém tem permissão para entrar ou sair do perímetro isolado e o perímetro 

é bloqueado por agentes de segurança pública. 

O 2º método, de acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, 

“não seria 1 problema, do ponto de vista metodológico”, caso o sistema de saúde estivesse 

estruturado para enfrentar a epidemia. 

O distanciamento seletivo se assemelha ao isolamento vertical defendido pelo presidente 

Jair Bolsonaro. A estratégia permite a retomada da atividade econômica, ainda que parcialmente. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/sociedade-de-infectologia-do-rs-%C3%A9-contr%C3%A1ria-ao-afrouxamento-de-isolamento-1.412216
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/sociedade-de-infectologia-do-rs-%C3%A9-contr%C3%A1ria-ao-afrouxamento-de-isolamento-1.412216
https://www.poder360.com.br/coronavirus/conheca-a-faixa-etaria-dos-mortos-por-covid-19-no-brasil-italia-espanha-e-eua/
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-define-que-brasil-tera-quarentena-so-para-idosos-com-comorbidade/
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Oliveira também afirmou que “epidemia não é igual em todos os Estados” e, portanto, as medidas 

adotadas em cada região podem variar. 

As localidades onde os infectados pelo novo coronavírus ocupam mais de 50% dos leitos 

disponíveis devem manter o distanciamento social amplo. A estratégia é “essencial para evitar uma 

aceleração descontrolada da doença, o que pode provocar um colapso no sistema de saúde e 

também causaria prejuízo econômico”, afirma o Ministério no boletim. 

(...) 

Taxa de incidência 

Pelo menos 5 unidades da Federação podem estar na fase de “aceleração descontrolada” de covid-

19: Distrito Federal, Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso porque a taxa de incidência 

da doença nesses Estados é superior a 50% da média nacional. 

Nacionalmente, a média é de 5,7 pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes. 

 

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-quer-reduzir-

distanciamento-social-na-pr%C3%B3xima-semana/ar-BB12f5c2 

 

Atividades: 

Faça a leitura dos textos 1 e 2 e responda em seu caderno: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-quer-reduzir-distanciamento-social-na-pr%C3%B3xima-semana/ar-BB12f5c2
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-quer-reduzir-distanciamento-social-na-pr%C3%B3xima-semana/ar-BB12f5c2
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1) Qual o assunto tratado nos dois textos? 

2) Eles têm o mesmo ponto de vista sobre o distanciamento social? Explique. 

3) Referente ao texto 1, o que é Lockdown? 

4) Qual é a comparação feita por Schwarzbold entre o momento atual e Gripe Espanhola? 

5) Com relação ao texto 2, quais são os tipos de distanciamento social? 

6) Qual é o distanciamento defendido pelo Presidente Bolsonaro? 

7) Por que o Secretário de Vigilância em Saúde é favorável ao afrouxamento do distanciamento 

social? 

8) Quando pode ocorrer o distanciamento social amplo? 

9) Qual é a sua opinião sobre o distanciamento social? 

 

GABARITOS DAS SEMANAS ANTERIORES: 

Semana 1 - 23/3 a 27/3: 

1) Resposta pessoal 

2) Resposta pessoal 

3) Produção de texto a ser entregue à professora. 

Semana 2 - 30/3 a 3/4/2020 

1) a) narrador-personagem 

b) narrador observador 

2) Foi para casa impressionado com a história dos milagres. De noite, na cama, continuou 

pensando no filme, sem conseguir dormir. O que lhe intrigava era a espécie de milagres que 

o homem pedia: tudo bobagem a bengala virar árvore, salvar o mundo, coisas assim. Com 

ele seria diferente. Ele haveria e pedir outros milagres. Como, por exemplo, (...) 

3) Produção de texto: Escrever uma paródia e entregar para  a professora. 

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

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

conjunto dos números naturais e equações do primeiro grau. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Contextualização: Revisão de conceitos adquiridos em sala de aula, situação problema do nosso 

cotidiano. 

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

atividade. 

 

1- Resolva o problema abaixo: 

 

a) Antes do coronavírus uma determinada farmácia lucrava por mês R$ 12.000,00. Atualmente com 

medo e o perigoso hábito das pessoas fazerem automedicação o lucro desta farmácia aumentou 

1/3 por mês. Qual foi o aumento em reais desta farmácia com a pandemia? 

 

b) No Brasil antes do plano Real as pessoas tinham que estocar comida devido a inflação ser muito 

alta e o preço dos alimentos sofrerem até três aumentos de preço em um único dia, atualmente 

com o coronavírus as pessoas voltaram a estocar comida com medo de ficar sem o alimento, este 

hábito faz com que a maioria dos mercados de forma desleal aumente o preço dos alimentos devido 

a grande procura. Um determinado mercadinho lucrava R$ 5.000,00 por mês atualmente seu lucro 

aumentou em 3,5 vezes por mês. Qual foi o aumento mensal deste mercadinho? 

 

c) Um salão de cabeleireira lucrava antes da pandemia R$ 3.200,00 por mês, atualmente com o 

confinamento social (quarentena) este salão atende apenas um cliente por vez e o lucro atual 

mensal é 1/5 do valor anterior. Qual é o lucro atual deste salão? 

 

d) Uma determina padaria atendia cerca de 240 clientes em um único dia e cada cliente gastava 

em média R$20,00, atualmente com a quarentena, esta padaria atende apenas 1/6 dos clientes 

que também consomem em média R$ 20,00 em mercadorias. Qual foi o prejuízo em reais por dia 

desta padaria? 

 

2 – Resolva as equações do 1º grau abaixo: 

a) 400X – 200 = 1200 - 300X 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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b) 930X + 700 = 2800 - 70X 

 

c) 760X – 200 = 400 + 160X 

 

d) 420X + 800 = 1400 + 360X 

 

Resultados da atividade anterior. 

1 – Problemas: 

a)  R$ 120.232,50 

b)  620 alunos. 

c) R$ 60.605,00 

d)  R$ 59.627,50 

e)  R$ 242.420,00  

2 – Equações:   

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

 

HISTÓRIA - Profª. Lindinalva 

 

Objetivo: Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista 

com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 

Contextualização: Refletir sobre a importância dessa civilização e seu legado cultural e 

compreender a diversidade étnica e cultural da América no período anterior à Conquista. 

Atividades: você vai ler com muita atenção e depois responder as questões no seu caderno, não 

há necessidade de copiar nada, nem o texto e nem as questões. 

 

 

 

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

 

O povo maia habitou a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras e 

Península de Yucatán (região sul do atual México). Viveram nestas regiões entre os séculos IV a.C 

e IX a.C. Entre os séculos IX e X , os toltecas invadiram essas regiões e dominaram a civilização 

maia. 

  Nunca chegaram a formar um império unificado, fato que favoreceu a invasão e domínio de 

outros povos. As cidades formavam o núcleo político e religioso da civilização e eram governadas 

por um estado teocrático (forma de governo em que Deus ou uma divindade é reconhecido como 

o supremo governante civil, as leis de deus ou deuses sendo interpretadas pelas autoridades 

eclesiásticas). O império maia era considerado um representante dos deuses na Terra.  

  A zona urbana era habitada apenas pelos nobres (família real), sacerdotes (responsáveis 

pelos cultos e conhecimentos), chefes militares e administradores do império (cobradores de 

impostos). Os camponeses, que formavam a base da sociedade, artesão e trabalhadores urbanos 

faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos imposto. 

A base da economia maia era a agricultura, principalmente de milho, feijão e tubérculos 

(batata, beterraba, cenoura, inhame, mandioca, nabo, rabanete e tapioca). Suas técnicas de 

irrigação eram muito avançadas. Praticavam o comércio de mercadorias com povos vizinhos e no 

interior do império. 

Ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando um grande avanço na arquitetura. 

O artesanato também se destacou: fiação de tecidos, uso de tintas em tecidos e roupas. 

  A religião deste povo era politeísta, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. 

Elaboraram um eficiente e complexo calendário que estabelecia com exatidão os 365 dias do ano. 

Eles, assim como outros povos mesoamericanos, consideravam que os seus deuses habitavam 

em um local chamado Tamoanchan, um paraíso mitológico. 

Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças 

espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram 

locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram enxergadas como portas para o mundo 

sobrenatural e eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Dentro da religião maia, julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para 

garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantisse o funcionamento do universo. Esse povo 

costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que se entregavam voluntariamente ao 

sacrifício. 

Assim como os egípcios, usaram uma escrita baseada em símbolos e desenhos (hieróglifos). 

Registravam acontecimentos, datas, contagem de impostos e colheitas, guerras e outros dados 

importantes. 

Desenvolveram muito a matemática, com destaque para a invenção das casas decimais e o 

valor zero. 

Por: Jefferson Evandro Machado Ramos, graduado em História pela Universidade de São Paulo - 

USP (1994). Fonte: https://www.sohistoria.com.f2/maia 

 

 

Leia o texto para responder às questões a seguir. 

1) A cultura maia, uma das mais importantes do mundo pré-colombiano, floresceu na região que 

hoje corresponde ao (s): 

a) Uruguai, Argentina e sul do Chile. 

b) Paraguai e Bolívia. 

c) Brasil e Venezuela. 

d) norte de Guatemala, Belize, parte de El Salvador, Honduras e sul do México. 

 

2) O poder na civilização maia era realizado por um representante chamado de "Halach Uinic", que 

era visto pelos maias como um representante dos deuses na Terra. O "Halach Uinic" concentrava 

o poder para as funções civis, religiosas e militares dos maias. Essa forma de governo é conhecida 

como: 

a) Teocracia 

b) Democracia 

c) Autocracia 

d) Ditadura 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.sohistoria.com.f2/maia
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3) A respeito da organização política dos maias, selecione a alternativa correta: 

a) A capital do Império Maia era a cidade de Chichén Itzá. 

b) Os maias não possuíram um império centralizado, pois organizavam-se em cidades-estado. 

c) A maior autoridade dos maias era o rei, considerado uma manifestação de tonatiuh, o deus sol. 

d) Todos os impostos coletados pelos maias eram enviados para Chichén Itzá. 

 

4) Muitos historiadores conduziram pesquisas acerca da cidade de Chichén Itzá, atualmente um 

dos maiores sítios arqueológicos de povos mesoamericanos. Estudos recentes concluíram que 

Chichén Itzá pode ter sido uma cidade híbrida, que abrigava outro povo além dos maias. Sobre 

qual povo estamos falando? 

a) Toltecas 

b) Olmecas 

c) Zapotecas 

d) Mexicas 

5) A civilização maia se desenvolveu na América Central, numa região onde estão hoje o sul do 

México, a Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras (veja o mapa). Os maias não formaram um 

império. A maioria deles vivia em aldeias nômades independentes. 

 

 fonte: http://f.i.uol.com.br/folha/ilustrada/images/0702420.jpg 

 

a) CARACTERIZE a civilização Maia nos aspectos econômico, política e cultural. 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
http://f.i.uol.com.br/folha/ilustrada/images/0702420.jpg
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6) Cada dia e cada mês era regido por uma divindade cujo governo, segundo as crenças maias, 

afetava a humanidade inteira. Para apaziguar os deuses, erguiam pirâmides e realizavam 

sacrifícios humanos. Utilizando apenas uma palavra, escreva a característica da religião maia que 

está evidenciada no trecho. 

 

7) Povos que se organizavam em cidades-estados, criaram sistema próprio de escrita e tinha 

conhecimento sobre arquitetura, matemática e astronomia: 

a) aruaques; 

b) jês; 

c) tupis-guaranis; 

d) maias; 

 

8) Como era baseada a economia dos Maias? 

 

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais; 

Contextualização: Identificar as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os 

principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, analisando os fatores físicos-

naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. 

 

Atividades:  

Tema: Migração Internacional 

  

Migrar corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, 

estado, região, ou até mesmo de domicílio. A migração internacional consiste na mudança de 

moradia com destino a outro país. Tal ocorrência vem sendo promovida ao longo de muitos anos, 

a exemplo disso cita-se a migração forçada de africanos no intento de realizarem trabalhos 

escravos em outros continentes. A partir daí, esses fluxos migratórios internacionais têm se 

intensificado cada vez mais nas últimas décadas. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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  O processo de migração internacional pode ser desencadeado por diversos fatores: em 

consequência de desastres ambientais, guerras, perseguições políticas, étnicas ou culturais, 

causas relacionadas a estudos em busca de trabalho e melhores condições de vida, entre outros. 

O principal motivo para esses fluxos migratórios internacionais é o econômico, no qual as pessoas 

deixam seu país de origem visando à obtenção de emprego e melhores perspectivas de vida em 

outras nações. 

  Conforme relatório de desenvolvimento humano de 2009, realizado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), aproximadamente 195 milhões de pessoas 

moram fora de seus países de origem, o equivalente a 3% da população mundial, sendo que 

cerca de 60% desses imigrantes residem em países ricos e industrializados. No entanto, em 

decorrência da estagnação econômica oriunda de alguns países desenvolvidos, estima-se que 

em 2010, 60% das migrações ocorram entre países em desenvolvimento. 

  Os principais destinos da migração internacional são os países industrializados, entre eles 

estão: Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e as nações da União Europeia. Os Estados 

Unidos possuem o maior número de imigrantes internacionais – dos 195 milhões, 39 milhões 

residem naquele país. 

A migração internacional promove uma série de problemas socioeconômicos. Em face das 

medidas tomadas pela maioria dos países desenvolvidos no intento de restringir a entrada de 

imigrantes, o tráfico destes tem se intensificado bastante. No entanto, esses mesmos países 

adotam ações seletivas, permitindo a entrada de profissionais qualificados e provocando a “fuga 

de cérebros” dos países em desenvolvimento, ou seja, pessoas com aptidões técnicas e dotadas 

de conhecimentos são bem-vindas. 

 Outra consequência é o fortalecimento da discriminação atribuída aos imigrantes 

internacionais, processo denominado “xenofobia”. 

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


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

 
Atividades on line – EJA – 7ª série 

 
 

13 
Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 
 
 

 

Imigrantes ilegais capturados na Itália 

Fonte: www.mundoeducacao.uol.com 

  

Publicado por: Wagner de Cerqueira e Francisco 

 

Fonte: https://www.mundoeducacao.uol.com.br%2Fgeografia%2Fmigracao-

internacional.htm&usg=AOvVaw1WlZ5PyKuGxjXKkT_D9L_v 

 

 

CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivos: conhecer a ação da energia solar no planeta terra. 

Contextualização: usar e ampliar seus conhecimentos, nesse momento de isolamento social. 

Atividades: Leia e responda em seu caderno. 

 

Leia o texto é responda às questões. 
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 No inverno falta energia solar  

 

Muita gente pensa que o inverno acontece porque a Terra chegaria, nesta época, ao ponto 

máximo de afastamento do Sol. Não é verdade. Porque, se assim fosse, o hemisfério norte teria o 

inverno também neste período, a neve deveria cair nos meses de junho, julho e agosto e não no 

Natal. O que muda de uma estação para outra é a inclinação com que os raios solares nos chegam. 

Embora possa ser difícil visualizar, não é nada complicado.  É que a Terra está inclinada em relação 

ao plano em que o planeta gira ao redor do Sol. Assim, alternadamente, um ou outro hemisfério 

fica mais ou menos exposto aos raios solares. 

Em São Paulo, por exemplo, no verão, o sol do meio-dia bate a pino. Mas, no inverno, os 

raios solares chegam inclinados cerca de 47 graus. Isso quer dizer que a cidade recebe perto de 

um quarto a menos de energia nessa estação do que no mesmo horário, no verão. Essa energia 

aquece o solo e é devolvida em forma de radiação isso infravermelha.  Esta, então, é absorvida 

pelas moléculas de água e gás carbônico das camadas inferiores do ar, próximas da superfície.  É 

isso o que provoca o efeito estufa (aquecimento global). O ar quente sobe, no chamado movimento 

de convecção, e eleva a temperatura da atmosfera.  Se no inverno o hemisfério sul recebe menos 

raios solares, então todo esse fluxo de energia também é menor, ou seja, a temperatura das 

camadas inferiores da atmosfera é mais baixa. 

Com o movimento de convecção menor, as moléculas de água têm dificuldade em ser 

arrastadas para cima.  Daí o ar fica mais seco nos meses frios.  Também os grãos de poeira que 

são muito pesados ficam no solo, deixando o ar mais limpo.  Livre dos grãos de poeira e das 

gotículas de água que refletem em maior proporção as luzes de comprimento de ondas maiores, o 

ar puro espalha melhor a cor azul.  No verão, ao contrário, a poeira e a água no ar tornam o céu 

esbranquiçado. 

(Texto de Augusto Damineli Neto.  Revista Superinteressante) 

 

 Após a leitura do texto, responda: 

 

1) Se não ocorresse variação na inclinação do eixo da Terra e, consequentemente, na inclinação 

dos raios solares que atingem o solo, as estações do ano continuariam a existir?  Justifique. 
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2) Por que durante o inverno o céu fica mais azul? 

 

3) Sabendo-se que o verão no hemisfério Sul tem início no dia 22 de dezembro e cada uma das 

quatro estações tem a mesma duração, indique: 

 

A) Qual o tempo de duração de cada estação do ano? 

 

B) Quais as datas de início do outono, do inverno e da primavera? 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES DA SEMANA ANTERIOR - 18 A 22 DE MAIO.   

Foi dado uma avaliação com 8 questões objetivas sobre alimentação. 

Resposta 

1) D 

2) B 

3) C 

4) A 

5) B 

6) A 

7) A 

8) C 

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivos: Corrigir as atividades (5ª e 6ª semanas), acompanhar e continuar o aprendizado. 

Contextualização: O aluno tem a oportunidade de corrigir as atividades anteriores e fazer uma 

outra atividade para verificar o que aprendeu. 

Atividades:  

 

Leia o texto e responda as perguntas. As respostas podem ser em português. 
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My name is Ken Brown and I'm a teacher. My address is 19, Green Street and my telephone 

number is 3678-5439. I'm 39 years old and I'm married. My daughter, Katherine, is two and a half 

years old.  My wife, Barbara, is Italian. She is a bank teller. She speaks English and Italian. 

 

VOCABULÁRIO: 

brother = irmão                                                  

sister = irmã 

father = pai 

mother = mãe 

husband = marido 

wife = esposa 

  

daughter = filha 

son = filho 

bank teller= bancário 

married = casado 

single = solteiro 

speak = falar 

 

1- Qual a profissão de Ken? 

2- A que se refere o número 39? 

3- Ken é casado ou solteiro? 

4- Qual a idade da filha de Ken? 

5- Quem é Katherine? 

6- Quem é Barbara?  

 

CORREÇÃO DE ATIVIDADES ANTERIORES:  

 

Correção – 5ª semana 

1- Use a forma contraída. 
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I am Stephany. 

I’m Stephany. 

a) She is my sister.  She’s my sister. 

b) He is my brother. He’s my brother. 

c) It is good. It’s good. 

d) We are a happy. We’re happy. 

e) You are intelligent. You’re intelligent. 

  

 2- Passe para a forma interrogativa: 

 a) You are a good boy.        Are you a good boy? 

 b) Your girlfriend is beautiful.    Is your girlfriend beautiful? 

 c) They are rich.    Are they rich? 

 d) She is young. Is she Young? 

  

3- Passe para a forma negativa. 

a) Paul is short.  Paul is not short. 

 b) Peter is well today.  Peter is not well today. 

  c) My house is beautiful.     My house beautiful is not beautiful. 

d) The teacher is young.  The teacher is not young. 

  

4- Leia o texto e responda. 

 

  

I- Na tirinha acima a frase: “Are you sure” está na forma: 
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a) afirmativa       b) negativa       c) interrogativa 

  

II- A frase: You´re not in the wrong story?: 

a) está na forma negativa-interrogativa ao mesmo tempo. 

b) não apresenta o verbo “to be” na forma contraída. 

c) está na forma afirmativa. 

  

Correção – 6ª semana 

I 

a) How old are you? 

I am ....(você escreve sua idade) 

b) Are you a man? Yes, I am. / No, I’m not. 

c) Are you a woman? Yes, I am. / No, I’m not. 

d) Is your mother from Japan? (she) Yes, she is. / No, she isn’t. 

e) Is your father from Brazil? (he)   Yes, he is. / No, he isn’t. 

f) Am I your English teacher? Yes, you are. 

g) Am I your mother? No, you aren’t. 

II 

1-  The window is white. 

2-  The door is brown. 

3-  The chair is red. 

4-  The schoolbag is blue. 

5-  The pencil case is yellow. 

6-  The notebook is green. 

III 

1- Is the window black? 

 No, it isn’t. 

2- Is the door brown? 

 Yes, it is. 

3- Is the chair yellow? 

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


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

 
Atividades on line – EJA – 7ª série 

 
 

19 
Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 
 
 

 No, it isn’t. 

4- Is the schoolbag black? 

 No, it isn’t. 

5- Is the pencil case yellow? 

 Yes, it is. 

6- Is the notebook green? 

 Yes, it is. 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Objetivos: Aguçar o olhar do educando com criatividade para enxergar e construir arte com o que 

se tem em seu entorno. 

Contextualização: Pessoal, mas semanas que se passaram foram propostas atividades de 

organização de rotina e de olhar as pessoas que convivem com vocês. 

Agora é hora de olharmos, para sua própria arte no ambiente em que vive. Como construir 

elementos artísticos com a própria criatividade. 

Palavras-chave de pesquisa: 

 arte com sucata 

 obras de arte com elementos da natureza 

 esculturas de sucata simples 

Artistas: David Edgar, Giuseppe Arcimboldo, Vik Muniz e artista plástico Crispim Dias. 

 

Sugestão de leitura e vídeo: Aqui um artista trabalhador baiano, genuinamente Brasileiro  

Link: https://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Mosaico-Baiano/noticia/artista-plastico-transforma-lixo-

em-arte-em-conceicao-do-jacuipe.ghtml 

 

Crispim Dias trabalha a conscientização, através de esculturas em plásticos que jogamos 

nos mares e oceanos. Os resíduos são recolhidos pelo próprio artista. 
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Fonte: https://www.assuntoscriativos.com.br/2009/09/eco-arte.html?m=0 

 

Atividade: Crie arte com o que você tem 

Muitos artistas exploram diferentes materiais para criar arte. Tente você também criar 

desenhos, pinturas, esculturas e brinquedos com o que tem em casa. Vale usar tampinhas, 

garrafas, palitos, papelão, colorau e açafrão para criar tintas e o que sua imaginação permitir. 
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