
  

 

 

ATIVIDADE 6ª SÉRIE - EJA 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. São lições baseadas no que trabalhamos durante as aulas.  

Para facilitar esse trabalho, dividimos as tarefas por dia, assim vocês podem manter, em casa, 

a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Objetivos da atividade: (Não precisa copiar) 
 - Dar continuidade à leitura de trechos  do livro: “ Quarto de Despejo- Diário de          
   Uma Favelada”. 
 - Identificar a ideia principal dos trechos do Diário. 
 - Conhecer os escritores : Oswald de Andrade e Castro Alves. 
 - Analisar e comparar a Linguagem coloquial  e  a culta . 

Contextualização: (Não precisa copiar) 

Neste mês de junho, daremos continuidade ao Projeto de Leitura estudando relatos, contos e 
crônicas. 

Quando voltarmos às aulas presenciais, vocês poderão pegar os livros na biblioteca da escola 
para lerem em casa. 

As dúvidas serão sanadas no grupo do whatsapp da turma.  

( Leia com atenção, mas não precisa copiar no caderno) 

Quando utilizar a Linguagem culta  e a Linguagem coloquial ? 
 

Linguagem coloquial ( informal) é aquela própria do dia a dia, isto é, mais espontânea. 
Isso significa que esse tipo de linguagem não se preocupa em seguir as regras gramaticais 
da língua. É utilizada em  contextos informais  como por um grupo de amigos, na família, 

em festas, dentre outros.  
Variedade Linguística: é aquela falada informalmente, em várias regiões do Brasil, 

dependendo a região e o grupo social, por exemplo: na Região Sudeste: fala-se 
“mandioca”; na Região Sul, fala-se:”aipim”; na Região Nordeste, fala-se:”macaxeira”. Os 
jovens apresentam características linguísticas  como gírias e palavras utilizadas por seus 

grupos sociais. 
 

Linguagem culta ( padrão) é aquela utilizada em momentos mais formais como numa 
entrevista de emprego e no preenchimento de  uma ficha de emprego. É uma linguagem 
padrão, ensinada pela escola. 
 
Não há uma linguagem superior a outra. Entretanto, deve-se sempre utilizar a linguagem mais 
adequada ao contexto social.  

(https://www.infoescola.com/linguistica/linguagem-coloquial/ 
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Atividade número 1- ( Leia e Copie no caderno) 

O poeta Oswald de Andrade escreveu o poema: “Vício na fala”, a partir do qual 
podemos observar algumas marcas da linguagem coloquial: 

 
Vício na fala 
(Oswald de Andrade) 
 
Para dizerem milho dizem mio 
 
Para melhor dizem mió 
 
Para pior pió 
 
Para telha dizem teia 
 
Para telhado dizem teiado 
 
E vão fazendo telhados. 

 (https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/linguagem-coloquial.htm) 

Fique sabendo sobre o escritor do poema. 

José Oswald de Sousa de Andrade, mais conhecido como Oswald de Andrade, foi um poeta, 
escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Com o poema: “ Vício na fala”, ele valoriza as 
diferenças regionais do povo brasileiro no modo de falar.  Nasceu em São Paulo dia 
11/01/1890 e faleceu 22/10/1954 com 64 anos. 

Atividade número 2- De acordo com a poesia: “Vicio na Fala”, faça a correspondência das 
palavras: 

Linguagem coloquial Linguagem culta 

mio  

mió  

pió  

teiado  

 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/linguagem-coloquial.htm


(Leia o texto, mas não precisa copiar no caderno) 

 
 

 
 
https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/08/universidades-brasileiras-incluem-livro-de-
carolina-de-jesus-na_a_22075963/ 
 
Leia com atenção! 
 
Relembrando: 
 
      O livro: “Quarto de Despejo- Diário de Uma Favelada” é o diário de Carolina Maria de 
Jesus, que estudou até a segunda série; migrante da cidade de Sacramento, em Minas 
Gerais; mãe solteira e moradora da primeira favela em São Paulo, a do Canindé, que foi 
desocupada para ser construída a Marginal do Tietê em meados dos anos 60. 
     Ela teve três filhos: Vera Eunice, João José e José Carlos. 
     No livro, Carolina conta as dificuldades, a miséria, a violência, a fome e o sacrifício 
para se obter comida como catadora de papel. Entretanto, ela gostava de ler e de 
escrever.  
     Todos os cadernos que encontrava na rua, aproveitava para escrever os sentimentos, 
as dores, os sonhos, os amores, os conflitos, as denúncias referentes à sociedade 
desigual. Escrever era uma válvula de escape para suportar a dura realidade vida. 
     Após muita luta, ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que a ajudou a editar 
os relatos pessoais registrados em seus cadernos encardidos, no livro Quarto de 
Despejo, que foi traduzido em 13 idiomas. 
     Carolina utilizava a linguagem informal do cotidiano para escrever o diário, 
apresentando a escrita da palavra do mesmo jeito que falava e algumas trocas 
ortográficas, que foram preservadas no livro escrito para não descaracterizar a  
identidade dela, os quais não comprometeram o entendimento das mensagens, das 
ideias e sentimentos. 
 

(Fonte: Livro: Quarto de Despejo-Diário de Uma Favelada) 

(Copie no caderno) 

Atividade número 3-  Qual é a ideia principal do texto acima? 
 
(  )  a vida e sofrimento dos moradores da favela Canindé. 
(  )  a vida e o livro de Carolina Maria de Jesus. 
 

 

Atividade número 4- Leia cada trecho do diário de Carolina Maria de Jesus e escreva a ideia 

principal de cada trecho em seu caderno: 

https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/08/universidades-brasileiras-incluem-livro-de-carolina-de-jesus-na_a_22075963/
https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/08/universidades-brasileiras-incluem-livro-de-carolina-de-jesus-na_a_22075963/


1º TRECHO  

 
8 de agosto de 1958. 
 
Saí de casa às 8 horas. Parei na banca de jornais para ler as notícias principais. A Polícia ainda 
não prendeu o Promessinha. O bandido insensato porque a sua idade não lhe permite conhecer 
as regras do bom viver. Promessinha é da favela da Vila Prudente. Ele comprova o que eu digo: 
que as favelas não formam caráter. A favela é o quarto de despejo. E as autoridades ignoram 
que tem o quarto de despejo. (Pág. 107) 
 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 

2º TRECHO  

 
28 de maio de 1959. 
... A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós quando 
estamos no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha vida, até aqui 
,tem sido preta. Preta é a cor da minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. (Pág. 167) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 

3º TRECHO  

 
11 de janeiro de 1959. 
 
Não estou gostando do meu estado espiritual. Não gosto da minha mente inquieta. O cigano 
está pertubando- me. Mas eu vou dominar esta simpatia. Já percebi que quando ele me vê 
fica alegre. E eu também. Eu tenho a impressão que eu sou o pé de sapatos e que só agora 
é que encontrei o outro pé.  
Ouvi falar várias coisas dos ciganos. E ele não tem as más qualidades que propalam. Parece 
que este cigano quer hospedar-se no meu coração. 
No início receei a sua amisade. E agora, se eu pudesse ligar-me a ele! 
Ele tem dois filhos. O menino acompanha-me sempre. Se eu vou lavar roupas, ele vai comigo, 
senta ao meu lado. Os meninos da favela  tem inveja quando me vê agradando o menino. 
Agradando o filho hei de conseguir o pai. 
O nome do cigano é Raimundo. Nasceu na capital da Bahia. Mas não usa peixeira. Ele parece 
o Castro Alves. Suas sobrancelhas unem-se. (Pág. 152) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

 

(Não precisa copiar no caderno) 

Vocabulário: “amisade”- amizade 
 



Castro Alves: Foi importante poeta brasileiro do século XIX(19). Nasceu na Bahia em 1847 
e faleceu em 1871 com 24 anos. Ele sofria de tuberculose e morreu jovem. 
 
 
 

 

(Copie no caderno e responda) 

Atividade número 5 : Leia o trecho e escreva a sua opinião: 
 
”A favela é o quarto de despejo. E as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo”. 
(Carolina Maria de Jesus, 2018) 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

 

 

GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

Objetivo da Atividade: ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar, são os 

principais objetivos desta atividade.  

Contextualização: Caros alunos, daqui por diante, vamos examinar o desenvolvimento da 

pandemia do novo coronavírus em escala local, regional e nacional. Vamos utilizar matérias de 

jornais para compreender a situação atual e o que está por vir, do ponto de vista espacial, 

econômico, social, etc. 

Atividade: Leia o texto a seguir e em seu caderno, na parte de Geografia, responda às 

questões que estão no final. Não será necessário copiar o texto. Escreva no seu caderno: 

Atividade de Geografia e a data, pule uma linha, escreva a questão e responda em seguida, 

são quatro  questões!  

Estado mantém ABC na Fase 1 em plano de flexibilização da quarentena 

3 de junho de 2020 2:00 PM por Anderson Amaral 

https://www.diarioregional.com.br/author/anderson-amaral/


 
Fonte do mapa: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-
paulo-tera-cinco-fases 

O governo do Estado manteve o ABC na Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo de 

reabertura da economia durante a quarentena de enfrentamento ao novo coronavírus. 

O anúncio foi feito durante coletiva concedida nesta quarta-feira (3) pelo governador João 

Doria (PSDB) e antecipado ao presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Rio Grande 

da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), que recebeu nesta manhã ligação do secretário 

estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, informando da decisão. 

O secretário informou ainda a Maranhão que, no próximo sábado (6), às 10h, visitará o 

Quarteirão da Saúde, em Diadema, onde o prefeito Lauro Michels (PV) pretende instalar um 

hospital de campanha para atendimento a casos de covid-19, com 100 leitos. O equipamento 

seria instalado no 2º andar, para o qual está prevista unidade da Rede Lucy Montoro. 

A visita será acompanhada por técnicos da Saúde do governo do Estado. Desde o início 

da pandemia, Michels reivindica dos governos do Estado e federal recursos para a instalação 

no local de hospital de campanha. 

Segundo balanço divulgado nesta quarta pelo Consórcio, o ABC soma 7.890 casos de 

covid-19 (dos quais 296 nas últimas 24 horas) e 626 mortes (24 nas últimas 24 horas). Há 

13.501 casos e 77 óbitos em investigação. 

O Plano São Paulo estabeleceu cinco níveis de abertura da atividade econômica. O ABC 

está no primeiro nível, que só permite a abertura de atividades consideradas essenciais. O 

Consórcio esperava que a região evoluísse para a Fase 2 (laranja), que permite a abertura 

controlada de shoppings (com horário reduzido), comércio, imobiliárias e concessionárias. 
Fonte do texto :https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-flexibilizacao-
da-quarentena/ 

 

1. O que significa dizer que a região do ABC está na Fase 1 (vermelha) da reabertura da 

economia? 

2. Qual é a proposta do prefeito de Diadema citado na reportagem? 

3. Qual é as características da fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de reabertura da 

economia? 

4. Observe o mapa e responda: 

a)  Quais regiões estão no estágio mais avançado de abertura da economia? São 

apenas 4 regiões? 

b) Qual é a cor e o número da fase em que estão essas 4 regiões?   

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-paulo-tera-cinco-fases
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-paulo-tera-cinco-fases
https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-flexibilizacao-da-quarentena/
https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-flexibilizacao-da-quarentena/


ARTE 
Profª Kend L. Carvalho 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

-Conhecer o artista 

-Descrever, analisar e interpretar a obra de Arte 

  

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A atividade foi elaborada de modo que o aluno conheça e se familiarize com a obra do artista 

em questão. 

ATIVIDADE (Será necessário o registro dessa atividade no caderno de desenho) 

 

DI CAVALCANTI 

BIOGRAFIA 

Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo, mais conhecido como Di Cavalcanti foi 

um pintor modernista, ilustrador, quadrinista e muralista brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro, a 

6 de Setembro de 1897. Ele foi um dos primeiros artistas a pintar elementos da realidade social 

brasileira, como festas populares, a retratação das favelas, operários das grandes cidades, o 

samba, e etc. Di Cavalcanti também foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 

1922. Morreu no Rio de Janeiro, a 26 de Outubro. 

 

EXERCÍCIO DE LEITURA DE OBRA DE ARTE 
 
Observe a imagem da obra “As Cinco Moças de Guaratinguetá” pintada pelo artista Emiliano 
Di Cavalcanti.  
 

 
 
Responda o questionário interpretativo a partir da sua observação da obra de arte 
apresentada.  
 

a) Quantas personagens há na obra? 
 

b) Como elas estão vestidas? 



 
c) As personagens estão felizes ou tristes na obra? Por quê? 

 
d) O que as personagens estão fazendo? 

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Contextualização: 
 
Conforme orientações recebidas neste período de distanciamento social, esta atividade visa a 

revisão de conteúdos já trabalhados em sala de aula, de forma a aprofundar o conhecimento 

e as práticas dos educandos. 

Objetivos da aula:  

➢ Ler textos com autonomia; 

➢ Interpretar o conteúdo lido e responder as questões propostas; 

➢ Relembrar conteúdos já vistos anteriormente; 

➢ Aprofundar conhecimentos já adquiridos. 

 

Sites utilizados: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-que-e-biodiversidade.htm 

Autora do texto: Vanessa Sardinha dos Santos (modificado) 

 

O QUE É BIODIVERSIDADE? 

O termo biodiversidade foi criado em 1985 a partir da junção de duas palavras. 

 

De uma maneira simplificada, podemos dizer que a biodiversidade é a variedade de espécies 
de uma área. Ela se refere, portanto, a todas as espécies de plantas, animais, micro-organismos 
e outros seres vivos de uma determinada região. Além disso, inclui também o papel dos 
organismos nos ecossistemas.  

 

Biodiversidade diz respeito à a variedade de organismos observada em uma região.  

Foto 1 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/seres-vivos-e-seres-naovivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/o-que-e-um-ecossistema.htm


O Brasil apresenta uma rica biodiversidade, pois abriga espécies exclusivas, isto é, que só 
existem aqui. Algumas das espécies aqui encontradas possuem grande importância 
econômica, sendo exportadas para várias regiões do mundo. Essas espécies também são 
muito usadas para o consumo da população e até mesmo para a fabricação de importantes 
medicamentos. 

Todos os seres humanos necessitam da biodiversidade, pois é daí que tiramos nossos 
alimentos, remédios e outros produtos que são utilizados como forma de gerar renda, como é 
o caso da madeira e de alguns produtos naturais. Além disso, a biodiversidade garante o 
equilíbrio do planeta, permitindo, por exemplo, que pragas não se proliferem no ambiente e que 
não ocorra alteração no volume de chuvas. 

Riscos à biodiversidade 

Em virtude da grande importância econômica, os humanos fazem uso exacerbado dos recursos 
naturais, não se preocupando com o fim dessa riqueza e com os impactos negativos gerados 
por esses atos. Essa triste realidade causa um grande problema: a redução da biodiversidade 
e a extinção de várias espécies importantes de seres vivos. 

Além do uso insustentável dos recursos naturais, a destruição do habitat de algumas espécies 
e a caça ilegal são exemplos de problemas que ocasionam a perda de biodiversidade. 
Atualmente as mudanças climáticas também têm tido um importante papel na redução das 
espécies, uma vez que vários seres vivos não são capazes de se adaptar ao novo ambiente.  

 

A destruição de habitat compromete grandemente a biodiversidade.  

A perda da biodiversidade acarreta diversos danos ao planeta, afetando diretamente a teia 
alimentar de uma região e provocando o desequilíbrio dos ecossistemas. Além disso, a redução 
das espécies compromete de forma grandiosa a economia de um país. 

 

Questões 

1) O que você entende por Biodiversidade? 

2) Qual é o significado dessa palavra? 

3) Observe a foto 1 e descreva tudo o que você conseguiu notar. 

4) Porque no texto fala que: O Brasil apresenta uma rica biodiversidade? 

5) Por que os seres humanos precisam da biodiversidade? 

6) Agora, observe a foto 2. Descreva o que está acontecendo. 

7) Em que acarreta a perda da biodiversidade? 

 
 

Foto 2 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/alimentacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/tipos-chuva.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/extincao.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/mudancas-climaticas.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cadeia-teia-alimentar.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cadeia-teia-alimentar.htm


HISTÓRIA 
                                                                        Profº José Carlos Brito 

OBJETIVO: ler, interpretar e resolver questão proposta através de texto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Em continuidade ao estudo de História do Brasil, a relevância da 

Independência como fator importante desse conhecimento. 

ATIVIDADE: Faça a leitura do texto a seguir e responda às questões propostas, registrando 

em seu caderno. 

 

 A independência do Brasil foi um processo iniciado a partir da Revolução Liberal do 

Porto, que levou ao rompimento entre Brasil e Portugal, no dia 7 de setembro de 1822. A 

independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como o grande marco o grito da 

independência que foi realizado por Pedro de Alcantara (D Pedro I durante o Primeiro 

Reinado), as margens do Rio Ipiranga. Com a Independência do Brasil declarada, o país 

transformou-se em uma monarquia com a coroação de D Pedro I. E esse acontecimento está 

diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real 

portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. 

 

QUESTÃO: 

1)Qual acontecimento marcou a independência do Brasil? 

2) Pesquise o que seria o Brasil monarquia 

 

INGLÊS 
Profª Claudia Ferreira 



Objetivo: fazer com que o aluno encontre as cores e aos seus respectivos nomes, em inglês. 

Contextualização: em sala de aula utilizamos de diversas formas para fazer com que o aluno consiga 

fazer a correspondência entre as cores e a forma como escrevemos na língua inglesa. 

Atividade: procure no dicionário a forma correta de escrever as cores na língua inglesa e as ligue e, 

em seu caderno escreva as cores aqui relacionadas. 

 

LIGUE AS CORES AOS SEU NOMES 

                

                                                              

                                                   YELLOW 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     RED 

 

 

 

 

                                                          WHITE 

 

 

 

                                                         BLACK 

 

 

 

 

 

                                              BLUE 

 

 

 



MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

Objetivo da atividade: 

Ampliar o significado e a importância do cálculo, suas formas de registro em nosso dia a dia. 

Contextualização: 

Estudar para melhor entendermos os números tão presentes em nossas vidas. 

 

Atividade de matemática 

1) Arme, efetue e tire a prova real: 

a) 7956 : 6 =  

 

e) 4629 : 3 =  

 

b) 876 + 1476 =  

 

f) 4381 – 2474 =  

 

c) 8293 – 5296 =  

 

g) 47 x 25 =  

 

d) 509 x 7 =  

 

h) 3264 : 4 =  

 



2) Tia Maria gosta muito de ler, ela comprou um livro novo hoje. Até a hora do almoço ela 

já leu 56 páginas, no dia seguinte ela leu o dobro de páginas, e nos próximos 5 dias ela 

leu 84 páginas por dia.  

 

a) Quantas páginas ela leu nos dois primeiros dias? 

R:  

 

b) Quantas páginas ela leu nos 3 últimos dias? 

R:  

 

 

c) Quantas páginas ela leu durante esta semana? 

R:  

 

 

d) Qual a média de páginas lidas por dia? 

R:  

 

 

e) Sabendo que o livro tem 756 páginas, quantas páginas ainda faltam para acabar de ler 

o livro? 

R:  

 

f) Levando em conta a média de páginas da semana, quantos dias ainda faltam para 

terminar de ler o livro? 

R:  

 

 

3) O estacionamento de um supermercado tem a capacidade para 46 motos. Sabendo que 

todas as vagas estão ocupadas, quantas rodas estão encostadas no chão? 

R:  

 

 

4) Em um dia ensolarado Marcelo, Carla e Pedro foram a uma sorveteria. Os meninos 

pediram 2 bolas de sorvete cada um, Carla decidiu levar sorvete para sua irmã, então ela 

comprou o dobro da quantidade que os meninos compraram. Quantas bolas de sorvete as 

crianças compraram ao todo na sorveteria? 

R: 


