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PORTUGUÊS 

 

Objetivo: Avaliar visões distintas sobre o Marco Temporal e as interpretações 

do artigo 231 da Constituição sobre os povos indígenas. 

Contextualização: A cultura e as questões sobre as demarcações das Terras 

dos Povos Indígenas.  

Leia o texto: 

O que é Marco Temporal e como ele impacta os povos indígenas 

 

Marcos Candido 

De Ecoa, em São Paulo 

02/06/2020 04h00 

 
Representantes da aldeia Coroa Vermelha (BA) em manifestação contra o 

Marco Temporal e pela demarcação de terras indígenas em outubro de 2019 

Imagem: Tiago Miotto / Cimi 

 

 O chamado Marco Temporal é uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) 

que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam no 

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


dia 5 de outubro de 1988. Naquele dia, entrou em vigor a Constituição Brasileira. De 

um lado, a bancada ruralista e instituições à agropecuária defendem o marco. Do 

outro, povos indígenas temem perder a áreas em processo de demarcação. Mas 

como essa disputa começou? 

 A Constituição federal garante a criação das chamadas Terras Indígenas 

(Tis) no artigo 231. São territórios que pertencem aos povos indígenas, que podem 

explorar seus recursos naturais e desenvolver suas culturas. Também pode ser 

habitadas por uma ou mais etnias. O direito dos índios ao território é exclusivo e 

permanente.  

Como é criada uma Terra Indígena 

É possível criar novas terras indígenas no país. Para isso, a Funai (Fundação 

Nacional do Índio) inicia um processo de identificação e delimitação do território. 

Após abrir para manifestações de estados e municípios, um estudo é enviado ao 

Ministério da Justiça. 

 Se os limites da Terra Indígena e uma possível inspeção da área forem 

aprovadas pelo ministério, o Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária 

(Incra) reassenta eventuais não-índios que estavam no local. No final, o presidente 

da república pode aprovar por meio de decreto a criação da nova Terra indígena no 

Brasil. 

O que é MarcoTemporal, segundo os povos indígenas 

 Os indígenas defendem que têm direito “originários à terra” por estarem aqui 

antes da criação do estado brasileiro. A tese do “marco temporal” também ignoraria 

povos que foram expulsos se suas terras, sob violência ou devido à expansão rural 

dos brancos, pelo desmatamento ou mortos por proliferação de doenças quando a 

Constituição federal foi promulgada. Assim, não poderiam estar presentes naquele 

exato dia. 

 Aos povos indígenas, determinados territórios também são uma maneira 

direta da conexão com a antepassados, da manutenção de própria cultura e 

também de sobrevivência diante da expansão da vida urbana e rural do Brasil. 

O que é o “Marco Temporal das Terras Indígenas”, segundo ruralistas 

 A Frente Parlamentar de Agropecuária, mais conhecida como Bancada 

Ruralista no Congresso Nacional, defende o chamado “Marco Temporal da Terra 

Indígena”. Sem uma data limite para a criação de uma TI, parlamentares defendem 

que novas terras só podem ser demarcadas para índios que estavam sob o território 

em disputa no dia 5 de outubro de 1988. 

 A bancada defende o Marco Temporal devido ao uso do verbo “ocupam”, 

no presente, que está no artigo 231 da Constituição federal onde se determina os 

direitos à terra dos índios. Caso contrário, argumentam os ruralistas, os indígenas 

poderiam reivindicar até a “praia de Copacabana”, Rio de Janeiro. 

 “Os índios reivindicam áreas que ainda têm significado para essa 

organização social específica. As demandas de marcação são concretas, 

específicas, delimitadas e bem localizadas. Ninguém está reivindicando a praia de 

Copacabana”, explica Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto 

Socioambiental (Isa).  



Como surge a batalha pelo Marco Temporal 

A tese do Marco Temporal ganha força em 2017, com um parecer emitido pela 

Advogacia-geral da União durante o governo do então presidente Michel Temer. 

Funciona assim: a AGU entendeu que o julgamento de um caso específico de uma 

Terra Indígena valia para todos os outros. 

 No caso, o exemplo foi o julgamento da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 

em Roraima. Marcada por conflitos entre indígenas e arrozeiros, o caso foi parar no 

Supremo Tribunal Federal. Em 2009, a maneira encontrada pelos ministros do STF 

para resolver a questão foi ordenar que a terra pertencia aos índios, por lá estarem 

quando foi promulgada a Constituição federal. 

 A medida tomada pela AGU contraria o entendimento do próprio STF. Em 

2013, a corte reconheceu que o julgamento da Raposa Serra do Sol servia somente 

àquele caso. 

 Apesar disso, associações e a bancada ruralista utilizam o parecer emitido 

pela AGU para entrar com ações contra demarcações de novas Terras Indígenas. O 

Ministério Público Federal (MPF) estima que 27 de processos de demarcação estão 

parados devido ao parecer da AGU. 

O que há de novo sobre o Marco Temporal 

 O parecer da AGU foi usado como argumento para a Fundação de Amparo 

Tecnológico ao Meio Ambiente (Fatma) reivindicar de uma área ocupada pelos 

Xokleng, em Santa Catarina. Em 1914, na primeira em que foram localizados, a 

etnia cerca de 400 indígenas no estado. Segundo documentos da época, eles foram 

“aldeados” em uma pequena porção de terra do Rio Platê para impedir que fossem 

mortos por observadores. 

 No início dos anos 30, os Xokleng já eram apenas cerca de 100 pessoas. Em 

1976, o início da construção da Barragem Norte retira uma área utilizada para a 

agricultura e inunda 95%¨da área cultivável. Em 1992, a barragem é inaugurada.  

 A Funai montou grupo de estudos para criar uma Terra Indígena, que uniria 

os Xokleng e mais povos na região, contabilizando mais de 2 mil indígenas. A 

Instituição identificou que, historicamente, os Xokleng foram expulsos e vítimas de 

grilagem. O processo de criação da Terra Indígena está parado desde 2003, devido 

ações na Justiça. 

Caso dos Xokleng servirá para discutir Marco Temporal 

 Mas o que os Xokleng tem a ver com o marco temporal? Em 2019, o Ministro 

do Supremo Tribunal federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu que a ação que 

envolve a etnia em Santa Catarina deve servir a todos os caos do tipo. 

 Assim, será definido se uma Terra Indígena só pode ser demarcada onde os 

índios já estavam quando a Constituição foi promulgada, como defende a instituição 

que reivindica a área ocupada pelos dos Xokleng, ou se uma área pode ser 

delimitada a índios que ainda vejam significado no local. 

 O julgamento da ação estava marcado para 27 de maio, mas foi remarcado 

para que haja novas discussões e não há data para ser retomado.  

  

 



Fonte: https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/06/02/o-que-e-o-

marco-temporal-e-como-ele-impacta-indigenas-brasileiros.htm 

 

Atividade 

1. O que você sabe sobre os povos indígenas? Já assistiu algum 

documentário ou filme que falasse sobre a população indígena? 

 

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

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

2. Quando entrou em vigor a Constituição do Brasil? Por que esta data é 

tão importante para o debate sobre o Marco Temporal? 

 

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

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

 

3. Leia o trecho do texto e o artigo 231 da Constituição Federal. 

 

“parlamentares defendem que novas terras só podem ser demarcadas para 

índios que estavam sob o território em disputa no dia 5 de outubro de 1988. 

A bancada defende o Marco Temporal devido ao uso do verbo ‘ocupam’, no 

presente, que está no artigo 231 da Constituição federal onde se determina os 

direitos à terra dos índios”.  

 

Constituição Federal: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 

Fonte:https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_08.09.2016

/art_231_.asp#:~:text=Art.,respeitar%20todos%20os%20seus%20bens. 

  

a) Compare o trecho do texto com o artigo 231 da Constituição Federal e 

comente sobre a defesa da bancada dos parlamentares ruralistas em relação a 

ocupação das terras indígenas. 

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

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

b) Para você o que significa ocupar uma terra? 

 

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

. 

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

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/06/02/o-que-e-o-marco-temporal-e-como-ele-impacta-indigenas-brasileiros.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/06/02/o-que-e-o-marco-temporal-e-como-ele-impacta-indigenas-brasileiros.htm
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_08.09.2016/art_231_.asp#:~:text=Art.,respeitar%20todos%20os%20seus%20bens.
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_08.09.2016/art_231_.asp#:~:text=Art.,respeitar%20todos%20os%20seus%20bens.


4. Cite três defesas sobre o que é Marco Temporal de acordo com os 

povos indígenas. 

 

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

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

 

MATEMÁTICA 

 

Objetivos: Objetivo 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 

 

Nas atividades anteriores foram aplicados problemas em que deviam se 

descobrir os valores para se obter o balanceamento. Nestes problemas a seguir 

você deve trocar (descobrir) o valor de x por um valor que dê certo o 

balanceamento. Exemplo: 

 

 
 

X só pode ser 3 pois 3 +2 é igual a 5  

 

Atividade: 

Exercícios, descubra o valor de x: 

 

 
Já neste exemplo o X só pode ser 11 

pois 11 menos 3 é igual a 8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 9ª ATIVIDADE DE HISTÓRIA. 

- SE PREFERIR, CONTINUE USANDO O 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 PROF.ª PELO GRUPO DE WHATSAPP. 

- BOA ATIVIDADE.ENTREGAR NA ESCOLA NO DIA DETERMINADO. 

 

Contextualização: Continuação do estudo do período inicial do Brasil,atualmente o Brasil 

está em discussão, seja pela situação de pandemia que atingem a todos, seja pelas questões 

econômicas que exigem uma compreensão dos fatos. À luz da história encontramos o surgimento 

do que hoje chamamos de país nesta atividade, vamos continuar no início de tudo.   

 

Objetivo: Compreender o período dobrasil colônia, suas expedições e as capitanias hereditárias. 

 

1) Leia o texto abaixo: Continuação do tema - Brasil colônia 

 

OBSERVE ESTE MAPA DO PERÍODO BRASIL COLONIAL.  



O Início da Colonização 

 

Mapa do Brasil no Período Colonial 

 

Várias expedições (grupo de 

pessoas enviadas pelo Governo) que  

foram enviadas por Portugal, visavam  

reconhecer toda costa brasileira e 

combater os piratas e comerciantes 

franceses. Era o controle que Portugal 

detinha sobre as terras brasileiras. 

As mais importantes foram as 

comandadas por Cristóvão Jacques 

(1516 e 1526), que combateu os 

franceses. 

Também Martim Afonso de 

Sousa (1532), combateu a pirataria 

francesa. Da mesma forma, ele 

instalou em São Vicente, a primeira povoação dotada de um engenho para produção de açúcar. 

Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534, a Coroa Portuguesa dividiu o 

território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que se estendiam do 

litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Esse tratado foi assinado pelas duas 

maiores potencias da época: Espanha e Portugal; que dividiram as terras a serem colonizadas. 

Esses lotes, as capitanias foram doadas a capitães (donatários), pertencentes à pequena 

nobreza lusitana que, por sua conta promoviam a defesa local e a colonização. 

A empresa açucareira foi escolhida, porque apresentava possibilidade de vir a ser um 

empreendimento altamente lucrativo, abastecendo o grande mercado de açúcar da Europa. A 

Europa precisava comprar o produto e o Brasil tinha possibilidade de produção. 

Foi no Nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de 

desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. 

Nos séculos XVI e XVII, o Nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e 

econômica do Brasil. 

Atividade:                             Responda: 

1) O que te chama atenção no mapa histórico do Brasil colônia? 

 

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

2) O que você entendeu por expedições? Por que Portugal as mandava para cá? 

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

3) Qual é era os interesses da França (país europeu, onde está, também, Portugal e 

Espanha)?  



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

4) O que foram as capitanias hereditárias? Quais as que se sobressaíram?  

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

5) Na sua opinião, porque a agricultura da cana de açúcar foi lucrativa para Portugal? 

Lembrando que agricultura é uma atividade econômica baseada no plantio de vegetais.  

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

6) Você sabe quem exercia a mão de obra nessa atividade? Quem eram? 

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

7) Por que a agricultura criou povoamento, diferente do que ocorria com o 

extrativismo? 

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

8) Porque o NE foi a região mais rica e desenvolvida durante o ciclo da cana-de-

açúcar? 

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

                                                Boa atividade! 

 

GEOGRAFIA 

 

Contextualização:  Dentro da regionalização do IBGE vamos conhecer a região do 

nordeste.  

Objetivo: Observar as principais características físicas ou naturais da região nordeste, bem 

como, sua localização e identificação.  

 

Orientações para a realização da 9ª atividade de geografia. 

- Em seu caderno de geografia ou respondendo na própria folha 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. 

 



Região Nordeste:  é formada por nove estados litorâneos e ocupa uma área de 

1.554.291.607 km2, o equivalente a 18,27% do território brasileiro. 

A região era formada por grande extensão de Mata Atlântica. Foi a primeira a ser explorada 

economicamente pelo colonizador português, que plantava além de outras culturas, a cana-de-

açúcar e o cacau, o que contribuiu para o desmatamento da região. 

Na Região Nordeste inclui a Reserva Biológica do Atol das Rocas, que pertence ao estado 

do Rio Grande do Norte. 

Está presente também o arquipélago de Fernando de Noronha, paraíso ecológico e turístico 

que pertence ao estado de Pernambuco. 

Localização da Região Nordeste 

Essa região ocupa a maior costa litorânea do país. A cidade de Teresina, capital do Piauí, é 

a única capital da região que não está situada no litoral. 

 

Estados da Região Nordeste 

Os nove estados da Região Nordeste e suas 

capitais são: 

 Maranhão (MA) - São Luís 

 Piauí (PI) - Teresina 

 Ceará (CE) - Fortaleza 

 Rio Grande do Norte (RN) - Natal 

 Paraíba (PB) - João Pessoa 

 Pernambuco (PE) - Recife 

 Alagoas (AL) - Maceió 

 Sergipe (SE) - Aracaju 

 Bahia (BA) - Salvador 

 

As cidades históricas da região Nordeste, com seus monumentos e edifícios que remontam 

da época colonial, favorecem o turismo. 

São Luís é a única cidade brasileira fundada pelos franceses, foi dominada pelos 

holandeses, mas tem prédios com características portuguesa. 

João Pessoa foi considerada a segunda cidade mais arborizada do mundo. Recife guarda 

particularidades por ter sido a sede do governo holandês no Brasil, e da colonização portuguesa. 

Salvador, com suas construções coloniais, é destacada como o centro da cultura africana no 

Brasil. Também foi uma das capitanias hereditárias mais ricas do período colonial graças à 

agricultura da cana de açúcar; e sediava a capital da Colônia,  

O Nordeste se destaca também pelo rico artesanato, pelas festas folclóricas e pela comida 

típica. 

 

https://www.todamateria.com.br/estados-do-nordeste/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-maranhao/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-piaui/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-ceara/
https://www.todamateria.com.br/rio-grande-do-norte/
https://www.todamateria.com.br/estado-da-paraiba/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-pernambuco/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-alagoas/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-sergipe/
https://www.todamateria.com.br/estado-da-bahia/


Atividade:                                      Questões 

1. Quais são as características naturais da região Nordeste? (NE) 

 

2. O que aconteceu coma vegetação natural que cobria a maior parte da região NE? 

Por quê? 

 

 

3. Existe relação entre as características urbanas do Nordeste e a colonização da 

região? Explique e exemplifique. 

 

4. As paisagens são naturais ou humanizadas. Quais dessas chamam mais atenção, 

quando falamos da região NE? Explique. 

 

 

5. Coloque, em ordem alfabética, os nomes dos Estados nordestinos. 

 

6. Coloque, em ordem alfabética, os nomes das capitais nordestinas. 

 

7. Faça uma hipótese que explique o fato de oito das nove capitais nordestinas 

estarem no litoral (praia).  

 

                                                                Boa atividade! 

 

CIÊNCIAS 

 

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

platelmintos, possa conhecer, compreender as principais características gerais e como eles estão 

classificados. 

Contextualização: Os platelmintos são organismos conhecidos como vermes parasitas, que 

habitam a Terra há milhares de anos, sendo que alguns podem transmitir doenças ao homem. 

Por isso é importante conhecemos um pouco sobre eles. Nessa atividade estaremos estudando 

os anelídeos. 

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 as perguntas e respostas 

para entrega posterior. 

 

Gabarito da atividade anterior 

1- Vermes com o corpo segmentado, dividido em anéis. 

2- Sim. Ela ajuda a fertilizar o solo. 

3- Oligoquetos, poliquetas e aquetos. 

4- No solo úmido, na água doce e na água salgada. 

5-Associe as colunas 

    c - a - b 

6-Resposta pessoal 

 

 



Texto para estudo e atividade. 

 

Os platelmintos 

 

Platelmintos (filo Platyhelminthes) são vermes de corpo achatado e de pouca espessura. 

Há diversas espécies de vida livre, que se desenvolvem na água, com poucos centímetros 

de comprimento, e outras maiores, de meio terrestre úmido. Muitos deles são parasitas. 

Características dos platelmintos 

Estrutura 

Os platelmintos são animais dotados de órgãos definidos. Possuem o mesoderma, uma 

terceira camada de tecidos localizada entre a epiderme e o revestimento interno do intestino. 

O mesoderma dá origem aos órgãos e sistemas diferenciados, como os músculos, o sistema 

reprodutor e o sistema excretor. Na região anterior, correspondente à cabeça, encontram-se 

estruturas sensoriais. 

Digestão 

Possuem cavidade digestiva dotada de apenas uma abertura – a boca, que serve tanto para 

a entrada de alimento como para a eliminação de materiais não digeridos. Trata-se de um 

sistema digestivo incompleto. 

Reprodução 

Entre os platelmintos, encontram-se padrões de reprodução assexuada e sexuada. Além 

dos platelmintos, estes tipos de vermes, estão distribuídos ainda entre os anelídeos e 

os nematelmintos. 

Classificação dos platelmintos 

 Turbellaria – planárias 

 Trematoda – esquistossomos 

 Cestoda – tênia 

 

Planárias 

 

São animais de vida livre. Há espécies aquáticas, com poucos centímetros de comprimento 

e outros maiores, de meio terrestre úmido. A Geoplana é uma planária que alcança 20 

centímetros de comprimento, vive sob as folhas e pedaços de madeira, sendo muitas vezes 

confundida com uma grande lesma. 

A reprodução das plenárias é assexuada. Tornando-se bastante grandes, algumas plenárias 

fixam a extremidade anterior a um substrato e sofrem um estrangulamento na região média do 

corpo. Com isso, ela divide-se em duas partes e cada uma gera um novo indivíduo. 

https://www.todamateria.com.br/anelideos/
https://www.todamateria.com.br/nematelmintos/


A planária, ao se alimentar, distende sua faringe sobre o alimento e inicia a ingestão. 

Transcorrida a digestão, os nutrientes são distribuídos pelo corpo por meio de intestino 

ramificado. 

Esquistossomos 

 

Parasita causador da esquistossomose ou (barriga d’água) é o Schistosoma mansoni. 

É dióico e apresenta nítido dimorfismo sexual. 

O macho possui um canal - o canal ginecóforo, onde a fêmea, mais longa e delgada, 

permanece alojada. O hospedeiro intermediário é o caramujo, um molusco do 

gênero Biomphalaria. Os caramujos vivem em águas de lagoas e de córregos com pouca 

correnteza. 

O contato das pessoas com águas contaminadas torna a infecção quase obrigatória. O local 

da penetração é na pele, podendo apresentar vermelhidão e prurido. 

A fase aguda da doença pode evoluir de forma grave, com mau funcionamento do fígado, 

estado de coma e morte. 

Acredita-se que o parasita causador da esquistossomose, originário da África, tenha 

chegado à América com os escravos. Apenas nesses dois continentes, e em pequena região da 

Ásia, a doença é encontrada. 

Tênia 

 

Parasita do tubo digestivo, conhecida por solitária, uma vez que cada pessoa é parasitada 

por apenas um exemplar da tênia. Pode chegar a 15 m de comprimento. 

As tênias Não possuem sistema digestivo. Absorvem os nutrientes, previamente digeridos 

pelo hospedeiro, através da superfície do corpo. Têm ação espoliativa e podem causar deficiência 

nutricional. 

A pessoa parasitada elimina, com as fezes, proglotes grávidas. Essas se rompem no meio 

externo, liberando ovos. Em condições favoráveis esses ovos mantêm sua viabilidade por vários 

meses. 

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


O hospedeiro intermediário da taenia suginata é o boi; da taenia solium é o porco. A 

contaminação se dá através da carne crua ou malpassada. No Brasil, a taenia solium é a 

responsável pela maioria dos casos de teníase. 

Texto e fotos retirados de: https://www.todamateria.com.br/platelmintos/ 

 

Sugestão de vídeo:  

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

 

Após a leitura do texto responda as questões abaixo: 

1-Como podemos caracterizar os platelmintos? 

 

2-Descreva qual é a função do mesoderma nos platelmintos? 

 

3-Como estão classificados os platelmintos? Dê um exemplo de cada. 

 

4-Cite duas características das Tênias? 

 

5-Por que não se deve comer a carne de porco mal cozida ou crua? 

 

6-Quem é o hospedeiro intermediário do esquistossomo? 

 

 

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. 

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. 

https://www.todamateria.com.br/teniase/
https://www.todamateria.com.br/platelmintos/
https://www.youtube.com/watch?v=HPBNLBaCccs


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

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

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

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

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

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

Texto 2 – Planta baixa de apartamento 
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. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



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 

 

Objetivo: Aprender sobre danças circulares. 

Ambientação: Fazer o aluno conhecer diferentes tipos de danças circulares. 

Atividade: Leia o texto e faça a atividade que se pede 

 

A dança pode ter diferentes funções de acordo com o contexto e o lugar que ela é praticada.  

 

          Muitas danças tradicionais, por exemplo andanças um círculo.Essas danças são chamadas 

de danças circulares, tem uma função simbólica de manter a união e a coesão do grupo.  

 

Observe as imagens: 

 

 

 

     As danças circulares são tão antigas que existem 

pinturas rupestres milenares e representam grupos pré-

históricos dançando em círculos de mão dadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     A capoeira é ao mesmo tempo uma 

dance e uma luta.Na roda de capoeira 

praticantes lutam e aplicam golpes 

geralmente em movimentos circulares.  

 

 

 

 

 

 

 

        A dança circular é utilizada aqui na parte 

das manifestações religiosas em muitas 

culturas. Alguns povos indígenas, por exemplo, 

ao dançarem, celebram a comunhão com a 

divindade. 

 

 

 

Diversas danças podem ser usada como 

forma de diversão e contatos de pessoas.Na 

dança do pau de fitas, por exemplo,as crianças 

giram em círculos enquanto trançam as fitas 

em um maestro que fica no centro da roda. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade:  

 

      Antônio Poteiro pintou uma ciranda em sua obra.  

Ciranda no Céu de Antônio Poteiro. Óleo sobre tela, 

2007 

 

    Em uma folha de papel sulfite ou no caderno, 

desenhe e pinte a sua brincadeira de roda predileta. 

Caprichenos detalhes! 

 


