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ATIVIDADES QUE DEVEM SER REALIZADAS ENTRE OS DIAS 08/06 A 13/06 

 

Nome_________________________________________________________________________ 

 

PORTUGUÈS 

 

 

Contextualização - Essa semana vamos continuar o poema de Vinícius de Morais. Ao falar 

do operário, o poeta refere-se a cada trabalhador, mão de obra, produtor de trabalho e 

consciência. Nessa parte o tema é tomada de consciência. Na sequência vamos estudar aspecto 

formal da nossa língua: concordância. 

Objetivos - Ler para fruição, reflexão. Ampliar o repertório literário. Interpretar, no poema, 

efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofes e progressão do tema). 

Empregar, adequadamente, as regras de concordância. 

A. Leitura e fichamento de texto. 

 

 

A partir da leitura, responda: 

 

1. Assinale as opções corretas. Na primeira estrofe (grupo de versos), percebe-se que: 

a. (   ) o operário continua sua vida de antes.  

b.(   ) outros operários começam a ouvir o colega. 

c. (   ) o operário compartilha suas percepções com os colegas.  

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


2. Na segunda estrofe, o poeta faz uma lista de coisas.Separe as palavras destacadas nela 

em coisas do: 

a. operário 

............................................................................................................................. ............................... 

b. patrão 

............................................................................................................................................................ 

3. Ao fazer essa lista de coisas, o que o operário passa a perceber? E qual é a atitude dele? 

 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

4. O que significa a expressão As bocas da delação?  

 

.................................................................................................................................................... 

 

5. Por que a fala do patrão “Convençam-no” está entre aspas no poema? O que ele quis 

dizer?  

 

............................................................................................................................. ....................... 

6. Ao se rebelar, o operário foi agredido. As agressões mudaram a atitude do operário? 

 

.................................................................................................................................................... 

7. Esse texto pode representar uma situação real (É algo comum, acontece, por que...)? 

Comente. 

....................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. ....................... 

 

B. Estudo da língua – Concordância 

Concordância é relação de feminino e masculino, singular e plural entre as palavras. Ao 

falarmos ou escrevermos, as palavras concordam entre si. Veja: 

 Umcarrofoiabastecido. (singular)    Mais doiscarrosserãoabastecidos. (plural)   

 Aquelamoto também será. (feminino) Estes veículos não serão. (masculino) 

Veja ainda em versos do texto: 

 Eraoprato do patrão(singular)  Eram asrodas do patrão(plural) 

As palavras que se referem ao substantivo concordam com ele (mudamconforme o mesmo). 

Os verbos mudam conforme a quantidade, concordam em número(singular/plural). Vamos 

treinar? 

Escreva no plural. Observe o exemplo respondido. 

a. Era o prato do patrão.  Plural: Eram os pratos do patrão. 

b. Que sua cerveja preta... Plural: 

.............................................................................................................. ........ 



c. Era o uísque do patrão            Plural: 

....................................................................................................................................... 

d. Era o terno do patrão            Plural: 

................................................................................................... ................................. 

e. Que o casebre onde morava... Plural: 

..................................................................................................................................... 

f. Era a mansão do patrão. Plural: 

.................................................................................................................................... 

g. Era a noite do patrão.            Plural: 

.................................................................................................... ................................ 

h. Era amiga do patrão.            Plural: 

...................................................................................................................................... 

 

 

Organize sua rotina. Lembre-se: são 5 aulas de Português na semana.  

Dá para dividir 1 para leitura, 3 para respostas e ainda sobra uma para conferir. 

Dúvidas? Contate-me pelo grupo do whatsapp ou deixe seu número de telefone que eu ligo! 

Boa semana 

Prof. Carmen 

 

MATEMÁTICA 

 

OBJETIVOS: Levar o aluno a identificar, compreender e desenvolver a idEia de fração como 

um todo, conseguindo assim resolver situações problemas. 

 

Na figura abaixo é mostrada uma barra de chocolates cortadas ( fracionadas) em tamanhos 

diversos tamanhos e em frente está escrita a fração correspondente. 

 

 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/fracoes-equivalentes 

Você consegue perceber que as frações equivalem ao mesmo pedaço ( vermelho). Se você 

comer um meio é a mesma coisa que comer dois quartos ou quatro oitavos. 

Desenhe as frações abaixo e faça duas representações diferentes de fração que tenha o 

mesmo valor. ( como no exemplo) 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/fracoes-equivalentes


a) 
3

5
 

 

b) 
2

3
 

 

c) 
3

4
 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

Contextualização: Diante da necessidade de se discutir os fatos que estão correndo, está 

sendo aprofundado o conceito referente ao tempo na história. Nesta atividade vamos explorar o 

conceito de calendário. 

Objetivo: Compreender a importância do tempo para o ser humano. Identificar as diferentes 

tipos de calendários para medir o tempo, bem como, o calendário cristão. 

 

Orientações para realização da 9ª atividade de história. 

- Em seu caderno de história ou na folha a ser entregue: 

- 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 watsapp. Se quiserem podem enviar o 

que fizerem para uma orientação mais detalhada. 

- Boa atividade. 

 

Para continuar a conversa sobre o tempo... 

- Você lembra que vimos a questão da Linha do Tempo e suas divisões são chamados de 

períodos. E na Linha do Tempo histórica, precisamos observar os fatos que iniciaram e 

encerraram um período da história, ou seja, os aspectos mais relevantes, aquilo que mudou o 

rumo da história. 

- Descobrimos também que a linha OFICIAL da História é centralizada num continente: a 

Europa. E dentro dela, na parte Ocidental do qual nossa tradição se encontra; e o que ocorria do 

lado Oriental não foi levado em consideração pelos historiadores ocidentais. 

-Agora que já vimos que o tempo pode ser dividido em ANO, DÉCADA, SÉCULO E 

MILÊNIO; e também pode ser A.C ou D.C. Mas existem outros calendários?  

- Agora vamos ver outros calendários... 



 

 



Atividade:                                   QUESTÕES 

 

1) Para responder às questões, observe atentamente ao texto abaixo, sobre o tempo e os 

calendários: 

a. qual é a definição de calendário? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

b. qual é a diferença entre calendário e o relógio?  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

c. qual é a necessidade dos seres humanos de controlar o tempo?  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2. Explique como era o calendário dos egípcios. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3. Como era o calendário dos nativos americanos INCAS? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

4. Você consegue identificar qual é o calendário que nós seguimos no dia a dia? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

5. Como funciona o calendário como cristão? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

6. qual é a diferença entre os calendários judaico e islâmico? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

7. Os três calendários têm algo em comum. De que trata?  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 



GEOGRAFIA 

 

 

Contextualização: Ao construir o espaço geográfico, este vai se materializando de forma 

diferente, seja dentro do próprio bairro, cidade ou estado.o resultado é que são formadas 

paisagens diferentes: o espaço natural e o espaço humanizado e os diferentes espaços: urbano e 

agrário, conhecidas como zona rural e zona urbana. 

 

Objetivo: Identificar as diferenças entre os espaços urbanos e rural, os espaços naturais e 

os espaços humanizados, identificar as zonas rual e urbana. 

 

Orientações para a realização da 9ª atividade de geografia. 

- Em seu caderno de geografia ou na folha da atividade para ser entregue na escola. 

- Coloque a data. 

- Copie a questão e responda a seguir, se for no caderno. 

- Utilize caneta azul ou preta. 

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

- Boa atividade. 

 

Zona Rural e Zona Urbana 

A zona urbana e a zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois 

tipos de espaços geográficos. 

De tal modo, a zona rural também chamada de campo é aquela que não faz parte dos meios 

urbanos sendo utilizada para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, 

extrativismo, silvicultura, conservação ambiental, turismo rural (ecoturismo), dentre outras. 

As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. 

      Zona Rural 

Já as zonas urbanas são áreas municipais que passaram pelo processo 

de urbanização fomentado sobretudo, pela industrialização, mas também, por concentrar as 

atividades comerciais, bancárias e de serviços. 

Além disso, a densidade demográfica das áreas urbanas é superior à das zonas rurais. As 

pessoas que vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. 

https://www.todamateria.com.br/urbanizacao/
https://www.todamateria.com.br/industrializacao/


Essas possuem diversas infraestruturas que muitas vezes, não são encontradas no campo: 

ruas e avenidas asfaltadas, habitações, indústrias, hospitais, escolas, comércios, abastecimento 

de água, sistemas de esgoto, iluminação pública, dentre outros. 

   Zona Urbana 

Um fator importante a ser ressaltado é que uma depende da outra, ou seja, as zonas 

urbanas adquirem produtos da zona rural. Por sua vez, a zona rural adquire produtos e serviços 

oferecidos pelas zonas urbanas. 

Lembre-se que o fenômeno do êxodo rural é quando as pessoas que vivem nas áreas rurais 

vão para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida: ofertas de trabalho, 

habitação, sistema de saúde, escolas, etc. 

Na maior parte, esse fenômeno social gera muitos problemas nos centros urbanos, como 

aumento da população, crescimento desordenado das cidades, favelização, violência, dentre 

outros. 

Atividade:                                  Questões 

1. Que caracteriza uma zona rural? 

....................................................................................................................................... 

2. O que caracteriza uma zona urbana? 

....................................................................................................................................... 

3. Infância (Carlos Drummond de Andrade) 

 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia.  

Eu sozinho menino entre mangueiras 

Lia a história de Robinson Crusóe, 

Comprida história que não acaba mais.  

 

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu  

A ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu 

https://www.todamateria.com.br/exodo-rural/


Chamava para o café.  

Café preto que nem a preta velha 

Café gostoso 

Café bom.  

Minha mãe ficava sentada cosendo 

Olhando pra mim: 

-- Psiu... Não acorde o menino.  

Para o berço onde pousou um mosquito. 

E dava um suspiro... que fundo!  

 

Lá longe meu pai campeava 

No mato sem fim da fazenda.  

 

E eu não sabia que minha história 

Era mais bonita que a de Robinson Crusoé. In: Alguma poesia. São Paulo, Record, 2008. 

 

Questão: ao ler este poema: de qual espaço estamos falando? 

....................................................................................................................................... 

4. Que memórias ou sentimentos este poema te trouxe?  

....................................................................................................................................... 

                                                                                       Boa atividade 

 

CIÊNCIAS 

 

Gabarito da atividade anterior. 

1- A captação, o tratamento e a distribuição da água. 

2- Resposta pessoal. 

3- 3%. Resposta pessoal 

4- Para ela se tornar adequada para o consumo. 

5- O flúor é destinado à prevenção da incidência de cáries. 

 

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

possa compreender quais são as principais doenças transmitidas pela água e quais são seus 

principais sintomas. 

Contextualização: A água é um meio no qual várias doenças podem ser transmitidas, 

ocasionando sintomas em nosso corpo, e que podem ser fatais se não forem tratadas. Por isso é 

importante conhecermos um pouco sobre essas doenças. 



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

Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno somente as perguntas e respostas para 

entrega posterior. 

 

Texto para estudo e atividade. 

 

Doenças relacionadas com a água 

 

As doenças relacionadas com a água são aquelas que, de alguma maneira, direta ou 

indiretamente, têm a sua transmissão relacionada com a água. 

A água, apesar de ser essencial para nossa sobrevivência, está relacionada com diversas 

doenças que afetam os seres humanos. Denominamos de doenças relacionadas com a 

água aquelas que sua transmissão, de alguma maneira, está ligada a essa substância. Essas 

doenças podem estar diretamente relacionadas com a água, quando são ocasionadas, por 

exemplo, por sua ingestão, ou indiretamente, isto é, quando a água serve de criadouro para 

algum vetor, como é o caso da dengue. 

De uma maneira geral, as doenças relacionadas com a água poderiam ser evitadas com 

medidas bastante simples. Além disso, o investimento em saneamento básico é essencial para 

evitar grande parte dessas enfermidades. 

As formas de transmissão das doenças relacionadas com a água 

Veja as principais formas de transmissão: 

Doenças relacionadas com a ingestão de água contaminada:  

A ingestão de água que contém substâncias ou organismos patogênicos pode desencadear 

uma série de problemas, que, na maioria das vezes, resultam em casos de diarreia. Uma das 

principais doenças relacionadas com a ingestão de água contaminada é a amebíase, causada 

pela Entamoeba histolytica. Essa doença pode causar febre, dores abdominais, diarreia com 

sangue, flatulência, anemia e, até mesmo, morte. Além da amebíase, podemos citar a cólera, 

a giardíase e a hepatite A. 

 

Doenças relacionadas com o contato com água contaminada:  

Algumas vezes o simples contato com a água pode expor nosso corpo a agentes 

patogênicos. Esse é o caso da esquistossomose, que é transmitida após a penetração de larvas 

(cercárias) pela nossa pele e mucosas. Essa doença pode ser aguda ou crônica. Na fase aguda, 

pode desencadear diarreia, febre, dores de cabeça, emagrecimento, náusea e vômitos. Na fase 

crônica, podem ocorrer problemas como o aumento do fígado. Outro exemplo de doença 

transmitida dessa maneira é a leptospirose, causada por urina de rato contaminada. 

 

Doenças relacionadas com a falta de saneamento básico e má higiene:  

A falta de saneamento básico e hábitos de higiene precários podem colocar o sujeito em 

situações de risco. Ao não lavar as mãos adequadamente ou ainda não lavar os alimentos ou 

lavá-los com água contaminada, podemos entrar em contato com agentes patogênicos, sendo 

esse o caso de algumas verminoses, como a ascaridíase, também chamada de lombriga. 

 

Doenças relacionadas com vetores que se desenvolvem na água:  

Nesse caso, temos doenças transmitidas por organismos que passam parte do seu ciclo de 

vida na água e são essenciais para a transmissão de algumas enfermidades. Como exemplo de 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/amebiase.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/colera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/giardiase.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/hepatite-a.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/esquistossomose.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/leptospirose.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/ascaridiase.htm


doenças transmitidas por vetores e que se relacionam com a água, podemos citar a malária, 

a Zika, a Chikungunya e a dengue. Em todos os casos citados, a doença é transmitida por um 

mosquito, que passa parte de seu desenvolvimento em ambientes aquáticos. 

 

As formas de prevenção contra as doenças relacionadas com a água 

Como é possível perceber, as formas de prevenção quando o assunto é doenças 

relacionadas com a água são várias, uma vez que existem diferentes formas de transmissão. 

Apesar desse fator, algumas medidas básicas são fundamentais para evitar essas e outras 

doenças: 

 Lavar bem as mãos e os alimentos; 

 Beber apenas água filtrada ou fervida; 

 Não fazer as necessidades fisiológicas em locais não apropriados; 

 Não deixar expostos recipientes que podem acumular água; tampar a caixa d'água.; 

 Não jogar lixo em ambientes aquáticos e em locais impróprios para o descarte desse 

material; 

 Evitar água de enchentes e locais em que a qualidade da água não é conhecida. 

 

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Doenças relacionadas com a água"; Brasil Escola. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/doencas/doencas-relacionadas-com-agua.htm. 

Acesso em 02 de junho de 2020. 

Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 

 

1-Cite dois exemplos de como podemos prevenir as doenças transmitidas pela água. 

....................................................................................................................................... 

2-Na sua opinião, por que é importante o tratamento das redes de esgoto? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3-Toda água limpa pode ser usada para o nosso consumo? Justifique sua resposta. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

4-Como ocorre a transmissão da esquistossomose? 

....................................................................................................................................... 

5-Cite três sintomas da doença  amebíase. 

....................................................................................................................................... 

6-Quem é o agente transmissor da malária, da Zika e da Chikungunya? 

....................................................................................................................................... 

 

 

INGLÊS 

 

 

Contextualização Após iniciarmos os estudos sobre moradia, vamos continuar explorando 

o vocabulário referente a ela. 

 

Objetivos  Ampliar repertório em língua inglesa sobre moradia. Refletir sobre e valorizar seu 

ambiente familiar. 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/malaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-zika.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-chikungunya.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/dengue.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/doencas-relacionadas-com-agua.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/esquistossomose.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/amebiase.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/malaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-chikungunya.htm


Aplicar os conhecimentos adquiridos na produção de planta da casa. 

 

Let’s continue. Goodjob!  (Vamos continuar. Bom trabalho!) 

A.Reading and Comphreension 

Texto 1 –Moradias. 

 No Brasil, é grande o problema de moradia. A falta de espaço e de segurança também 

estão levando à verticalização das cidades. Na nossa cidade há muitos edifícios. Esse boom 

imobiliário iniciou-se depois dos anos 2000. Ainda assim, muitas pessoas vivem em condições 

precárias, pois não conseguem comprar sua casa, mesmo com incentivos no sistema de 

financiamento nas últimas décadas. 

(Texto elaborado pela professora para esta atividade) 

 

Após a leitura, responda às questões 1 e 2. 

 

1. Considerando as palavras cognatas (transparentes, de mesma origem), copie do texto a 

palavraem português que corresponde a forma inglesa abaixo. 

a. decade ............................................................  b. problem 

..................................................... 

c. conditions ........................................................  d. system 

...................................................... 

2. Qual seria o sentido da palavra ‘boom’? 

............................................................................................. 

Texto 2 – Planta baixa de apartamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Observe na imagem anterior a planta baixa de um apartamento à venda em Diadema. 

Texto visual muito frequente nas ruas de nossa cidade. Sua tarefa é preencher os nomes, em 

inglês, conforme o número de cada cômodo do apartamento. Para isso, vejano quadro abaixo a 

lista de palavras.  

 

 

Rooms of the House (Cômodos da casa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Writing (Escrevendo) 

Agora é sua vez de produzir a planta da sua casa. Retome o modelo da planta anterior. 

Imagine-se vendo sua casa do alto. Faça, abaixo, um desenho dela nomeando todos os cômodos 

conforme a lista acima. Se quiser, pode pesquisar acrescentar mais nomes. 

.................................................................................................................... ............................... 

............................................................................................................................. ...................... 

.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ...................... 

...................................................................................................................................................  

.................................................................................................. 

 

 

ARTES 

 

Tema: Esculturas  de Degas 

 

Objetivo: estudar o movimento  representado nas esculturas , por meio de observação de 

esculturas e de desenho 

Contextualização: observe as esculturas e sua descrição. 

 

 

English Portugue

se 

English Portugues

e 

bathroom banheiro hall entrada 

backyard quintal kitchen cozinha 

bedroom quarto laundry lavanderia 

    diningroom   sala de jantar   livingroom     sala de estar 

garage        garagem   lobby/corridor         corredor 

garden jardim          terrace terraço 



Esculturas de degas 

 

Agora , observe e compare outras esculturas de degas, e responda às questões. 

 

 

 

 

 

 

 

Bailarina olhando a planta do seu pé direito, 1882-

1885 edgar degas (1834-1917). 

Escultura em bronze, altura :46,2 cm.coleção 

particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailarina segurando o pé direito com a 

mão direita, 1900-1910.edgard degas (1834-

1917)escultura em bronze, altura,53 cm. 

Coleção do masp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade:                                                 Questões: 

 

1- O que essas imagens possuem em comum? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2- Você consegue ficar nessas posições? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3- Como você imagina que o artista degas fez essas esculturas ? Ele imaginou as 

bailarinas? Ele observou bailarinas de verdade?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4- Que elas transmitem a você? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5- De qual das duas você gosta mais? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


