
 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 10 

Conforme Portaria n°01 de 19/03/2020 e Circular GAB SE n°023/20 (Orientações Teletrabalho) 

 

5ª SÉRIE 
 

             CARO ESTUDANTE, 

VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O CADERNO DE ATIVIDADES Nº 10 QUE FINALIZARÁ O PROJETO “FOTOVIVÊNCIA” 

INICIADO NO CADERNO Nª 07. 

TODAS AS DISCIPLINAS TROUXERAM TEXTOS DE LEITURAS COMPLEMENTARES QUE VOCÊ DEVE LER NO 

DECORRER DA SEMANA E REALIZAR, CASO AINDA NÃO FEZ, O ENVIO DAS ATIVIDADES DOS CADERNOS 7 E 8 NO 

WHATSAPP DA ESCOLA ATÉ O DIA 23/07. 

 NESSE CADERNO AS ÚNICAS ATIVIDADES NOVAS A SEREM FEITAS SÃO DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA E 

HISTÓRIA. LEIAM ELAS COM ATENÇÃO E QUALQUER DÚVIDA PERGUNTE AOS PROFESSORES NO WHATSAPP. 

BOA LEITURA E BONS ESTUDOS! 

 

HISTÓRIA 

PROFESSORES FONLANA CHEUNG E LEANDRO BARBOSA GOUVEIA 

Vamos continuar o projeto Fotovivência, após você ter realizado a tarefa de nomear a sua 

fotografia, descrever os elementos que a compõe, e os significados que tem para voce e a sociedade. 

Ao longo do semestre, dentro da escola e por meios digitais, buscamos olhar para a História da 

Humanidade a fim de refletir sobre a nossa própria experiência histórica, ou seja, sempre mirando 

nosso olhar para a construção de nossa identidade individual e coletiva. Em outras palavras, 

estudamos História em busca de uma melhor compreensão do presente e, no limite, de nós 

mesmos. Agora, nessa atividade vamos ser nós mesmos os produtores do conhecimento Histórico, 

registrando a nossa percepção sobre os fatos e acontecimentos que temos vivido.  

 

Descrição da atividade:  



Será em duas fases, a primeira vai fazer uma redação a partir de um exemplo de trabalho 

sobre uma fotografia. A segunda é uma atividade de pesquisa que realizará a partir da sua fotografia, 

e envie para o whtsapp da escola para a professora dar uma olhada. 

 

ATIVIDADE 

1- Todos temos arroz em casa, observe a fotografia abaixo, seu nome, sua descrição os seus 

significados, e: 

a) Leia o texto “a origem e historia do arroz”,  

b) Faça uma redação de onde o arroz se originou, e como veio parar na sua mesa. 

A fotografia abaixo foi feita pela Ciene 5B, para a atividade de matematica da profa. Simone.  

Fotografia:  

Titulo/nome: As contas e o arroz.  

Descrição: Uma folha de papel com duas contas de somar, cujos numeros estão cobertos com arroz, 

na mesma quantidade que representam os numeros, sendo que uma das contas não se sabe o 

resultado.  

Significados: O arroz é um alimento que comemos muito em casa, e o prato de feijão e arroz já é 

tradicional na mesa de todo brasileiro. 

 As contas de matemática aprendemos na escola e usamos quando precisamos fazer compras, ou 

outra atividade que precisamos fazer contas.  

O papel usamos muito na escola, em casa, para fazermos anotações, desenhos, historias, etc.  

Objeto escolhido: arroz  

 



 

O texto abaixo é do site EMBRAPA, com o título “A origem e história do arroz 

A origem e história do arroz na minha mesa 

Diversos historiadores e cientistas apontam o sudeste da Ásia como o local de origem do 
arroz. Na Índia, uma das regiões de maior diversidade e onde ocorrem numerosas variedades 
endêmicas, as províncias de Bengala e Assam, bem como na Mianmar, têm sido referidas como 
centros de origem dessa espécie. Duas formas silvestres são apontadas na literatura como 
precursoras do arroz cultivado: a espécie Oryza rufipogon, procedente da Ásia, originando a O. 
sativa; e a Oryza barthii (=Oryza breviligulata), derivada da África Ocidental, dando origem à O. 
glaberrima. O gênero Oryza é o mais rico e importante da tribo Oryzeae e engloba cerca de 23 
espécies, dispersas espontaneamente nas regiões tropicais da Ásia, África e Américas. A espécie O. 
sativa é considerada polifilética, resultante do cruzamento de formas espontâneas variadas. 
           Bem antes de qualquer evidência histórica, o arroz foi, provavelmente, o principal alimento e 
a primeira planta cultivada na Ásia. As mais antigas referências ao arroz são encontradas na 
literatura chinesa, há cerca de 5.000 anos. O uso do arroz é muito antigo na Índia, sendo citado em 
todas as escrituras hindus. Variedades especiais usadas como oferendas em cerimônias religiosas, 
já eram conhecidas em épocas remotas. Certas diferenças entre as formas de arroz cultivadas na 
Índia e sua classificação em grupos, de acordo com ciclo, exigência hídrica e valor nutritivo, foram 
mencionadas cerca de 1.000 a.C. Da Índia, essa cultura provavelmente estendeu-se à China e à 
Pérsia, difundindo-se, mais tarde, para o sul e o leste, passando pelo Arquipélago Malaio, e 
alcançando a Indonésia, em torno de 1500 a.C. A cultura é muito antiga nas Filipinas e, no Japão, foi 
introduzida pelos chineses cerca de 100 anos a.C. Até sua introdução pelos árabes no Delta do Nilo, 
o arroz não era conhecido nos países Mediterrâneos. Os sarracenos levaram-no à Espanha e os 
espanhóis, por sua vez, à Itália. Os turcos introduziram o arroz no sudeste da Europa, donde alcançou 
os Balcans. Na Europa, o arroz começou a ser cultivado nos séculos VII e VIII, com a entrada dos 
árabes na Península Ibérica. Foram, provavelmente, os portugueses quem introduziram esse cereal 
na África Ocidental, e os espanhóis, os responsáveis pela sua disseminação nas Américas. 

Alguns autores apontam o Brasil como o primeiro país a cultivar esse cereal no continente 
americano. O arroz era o “milho dágua” (abati-uaupé) que os tupis, muito antes de conhecerem os 
portugueses, já colhiam nos alagados próximos ao litoral. Consta que integrantes da expedição de 
Pedro Álvares Cabral, após uma peregrinação por cerca de 5 km em solo brasileiro, traziam consigo 
amostras de arroz, confirmando registros de Américo Vespúcio que trazem referência a esse cereal 
em grandes áreas alagadas do Amazonas. Em 1587, lavouras arrozeiras já ocupavam terras na Bahia 
e, por volta de 1745, no Maranhão. Em 1766, a Coroa Portuguesa autorizou a instalação da primeira 
descascadora de arroz no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A prática da orizicultura no Brasil, de 
forma organizada e racional, aconteceu em meados do século XVIII e daquela época até a metade 
do século XIX, o país foi um grande exportador de arroz. 

Quanto ao Rio Grande do Sul, atual estado maior produtor de arroz, Auguste de Saint Hilaire, 
em sua viagem ao Estado, realizada nos anos de 1820/21, já fala da ocorrência de lavouras desse 
cereal. Outros autores citam os colonos alemães de Santa Cruz do Sul e Taquara como os 
introdutores da cultura no Estado, sempre em pequenas lavouras, em estilo colonial. 

Mas é, em 1904, no município de Pelotas, que surge a primeira lavoura empresarial, já então 
irrigada. Depois, a cultura chegou a Cachoeira do Sul e, a partir de 1912, teve um grande impulso, 
graças aos locomóveis fabricados pela empresa Mernak, que eram veículos movidos a vapor, 



produzido pela queima da lenha. Os locomóveis acionavam bombas de irrigação, o que facilitava a 
inundação das lavouras de arroz. 

O desenvolvimento genético que as pesquisas propiciaram, o aprimoramento do cultivo e as 
tecnologias empregadas, do plantio à colheita, permitiram a redução do tempo de desenvolvimento 
e maturação da planta, enriqueceram substancialmente a qualidade do grão tanto na sua massa 
quanto na sua constituição nutritiva. 

Em 1940, com 90% da população vivendo na zona Rural, o processo de beneficiamento era 
obtido através da pilagem. Era preciso muito esforço para pouco rendimento, com baixos 
resultados. 

Porém, com o crescimento da população e da demanda de alimento, apareceram meios mais 
sofisticados que praticamente aposentaram as tradicionais máquinas de arroz. 

Fonte: http://www.cnpaf.embrapa.br/arroz/historia.htm 

2- Após fazer a sua fotografia segundo a atividade anterior, escolha um objeto, pode ser um 

objeto grande, como carro, fabrica, casa, etc., e faça uma pesquisa para descobrir a sua 

origem e historia de como chegou até o lugar onde você tirou a foto. 

  

- Se escolheu um lugar, pesquise a historia deste lugar e o relacione a você.   

- Pode usar o seu celular mesmo, é só digitar o nome do objeto escolhido, e acrescentar a palavra 

historia. 

- Não precisa copiar o texto, mas o leia e guarde para proxima atividade. Não esqueça de anotar o 

nome do site, o titulo do texto que leu, e o endereço do site.  

- Envie o texto para o grupo de whatsapp para a professora dar uma olhada. 

- Se tiverem duvida, podem perguntar no whatsapp da sua turma.  

 

 

GEOGRAFIA 

PROFESSORES:  FONLANA CHEUNG E JOSÉ ALBERTO BARBOSA 

O atual momento histórico tem provocado situações novas e muitas dificuldades em nosso 

cotidiano, como por exemplo, os estudos que agora estamos realizando via internet. Assim, 

pensamos em um projeto mais amplo, que envolvesse várias matérias e que possa ser uma reflexão 

da comunidade escolar sobre este momento de pandemia de coronavirus.  

 . 

DESCRIÇÃO 

 Inicialmente se fará uma leitura e a reflexão cuidadosa do texto. Em seguida a resolução das 

atividades.   

 

http://www.cnpaf.embrapa.br/arroz/historia.htm


RELEMBRANDO A ATIVIDADE 

 

 Retomando nossa atividade anterior, vimos que o lugar é o espaço da vida, do que nos é 

próximo, que tem significado e memória, portanto, faz parte de nossas vidas. Por isso, que ao passar 

por determinados lugares que vivemos, ele nos traga lembranças de alegria, tristeza, etc.  

 Entretanto, na correria de nosso dia a dia, passamos por diversos locais, que podem não ter 

importância para nós, mas deve ter enorme significado para muitas outras pessoas   

 Foi com essa intenção que pedimos cinco fotos dos lugares e que também retratassem o atual 

momento de pandemia. Nessas fotos você escolheu um título e escreveu uma legenda. Em seguida 

você descreveu os elementos desse lugar ou paisagem e o significado que ela tem para você.  

 

  

Continuando...  

 Não esqueça de nos enviar essas fotografias, com título, legenda, etc. Talvez você tenha 

esquecido, ainda dá tempo de envia-las para que possamos avaliar e retornar para vocês.   

 Agora vamos começar por escolher apenas duas fotos, e a partir delas perceber que é possível 

estabelecer relações com outros lugares, muitas vezes diferentes e distantes deles.  

 Como assim?  Veja a foto e legenda do Israel da 6 A.  

Obs.: o destaque em amarelo no texto das legendas são pequenas  correções que fizemos.  

  

 É interessante primeiro destacar que na legenda o Israel afirmou porque o quarto é 

importante para ele. Muito bem! 

Lugar importante para mim é 

meu quarto onde eu descanso 

e penso sobre as coisas que 

estão acontecendo lá fora !! 

 



 O que vemos na foto: cama, cobertor, as paredes do quarto etc. Ai perguntamos:  

 - Onde você comprou esses objetos? Claro, em alguma loja.  

 - Onde e quem os fabricou para chegar nessa loja?  Em alguma fábrica de camas, produzida 

por trabalhadores dessas empresas.  

 - Quem forneceu a madeira e as ferragens para fabricar essa cama? ...   

 Com essas sucessivas perguntas, percebemos a relação entre os lugares, que também são 

relações que estabelecemos, mesmo sem saber, com infinitas outras pessoas e trabalhadores que 

vivem em outros lugares muitas vezes distantes de nós.  

 

 Veja agora a foto e a legenda do Francisco do 6 A: 

  

  

 A legenda destaca a importância da lavanderia para o Francisco e a mudança que teve 

durante a pandemia. Muito bem!  

 É possível estabelecer relações com outros lugares? Sim, com certeza. Mas quais?  Com o 

açougue? Com a loja e a fábrica de pisos e cadeiras? Com o local de moradia dos netos de Francisco? 

Com a China, Espanha, Itália etc...  

 Sem dúvida, todos esses lugares e as pessoas que dão vida a eles, estão todos interligados e 

são dependentes entre si. Queremos, portanto, que vocês descubram essas relações. 

Aqui é a lavanderia. Antes da 

pandamia trazia meus netos 

para comer um bom churrasco 

e brincavamos. Hoje tenho 

saudades de antes, mas vai 

passar e logo vamos voltar 

tudo de novo. Se Deus quiser 

 



 Vocês podem estar perguntando: afinal o que faremos nesta nova atividade?  

 

ATIVIDADE 

Assim, depois de ter tirado as fotos, ter colocado um título, e legenda explicativa da escolha 

do lugar fotografado segue o:  

 1º. Passo: Escolher duas entre as cinco fotos. As que achar melhor. Se você enviou as fotos, o 

professor pode ajudar na escolha;    

 2º. Passo: Escrever os lugares que se ligam a cada uma das fotos escolhidas; 

 3º. A partir dos lugares que se relacionam à sua foto, pesquisar imagens na internet que 

podem servir de ilustração desses locais. Dê também títulos às fotos escolhidas e uma legenda 

explicativa do que está sendo mostrado nas fotos. 

 4º. Por fim, faça uma redação, falando da pandemia de coronavirus e das fotos que você 

escolheu, explicando porque os lugares e as pessoas desses lugares estão estabelecendo relações.  

Utilize também como exemplo os locais que você pesquisou.   
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INGLÊS 

PROFESSOR:  LAÉRCIO BANDEIRA 

Tema: Multiculturalismo e língua 

 

Leia esse poema que representa em forma de indignação o retrato do linchamento de 

negros nos EUA. Portanto, trata-se de um poema para refletirmos sobre o racismo: 

 

STRANGE FRUIT / FRUTA ESTRANHA 

Southern trees bear a strange fruit 

Árvores do sul produzem uma estranha fruta 

Blood on the leaves and blood at the roots 

http://gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/O_lugar_no_do_mundo.pdf


Sangue nas folhas e sangue nas raízes 

Black bodies swinging in the southern breeze 

Corpos negros balançando na brisa do sul 

Strange fruit hanging from the poplar trees 

Frutas estranhas penduradas nos álamos 

Pastoral scene of the gallant south 

Cena pastoril do valente sul 

The bulging eyes and the twisted mouth 

Os olhos inchados e a boca torcida 

Scent of magnólias sweet and fresh 

Perfume de magnólias, doce e fresca 

Then the sudden smell of burning flesh 

Então o repentino cheiro de carne queimada 

Here is fruit for the crows to pluck 

Aqui está a fruta para os corvos arrancarem 

For the rain to gather, for the wind to suck 

Para a chuva recolher, para o vento sugar 

For the sun to rot, for the trees to drop 

Para o sol apodrecer, para as árvores derrubarem 

Here is a strange and bitter crop 

Aqui está a estranha e amarga colheita 

Autor: Abel Meeropel (1937) 

 

Procure pesquisar e ouvir a gravação dessa música com a cantora Billie Holliday. 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS 

PROFESSOR:  ELIANA TEREZA PICCOLO 

OLÁ! ESPERO QUE TODOS ESTEJAM BEM! 

 VOCÊS TERÃO UM PRAZO ATÉ O DIA 23 DE JUNHO PARA FINALIZAR AS ATIVIDADES DO 

PROJETO FOTOVIVÊNCIA. REGISTRE, AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ COLETOU NA SUA PESQUISA 

ATRAVÉS DE UM TEXTO, RELATE EXPERIÊNCIAS, IDEIAS, OPINIÕES, DESEJOS, SENTIMENTOS, 

ACONTECIMENTOS E FATOS DO COTIDIANO DESENVOLVENDO O TEMA - MINHA VIDA EM TEMPOS 

DE CORONAVÍRUS. LEMBRE-SE PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ DEVERÁ: 

A) SELECIONAR UM CADERNO OU FOLHAS, O QUE FOR MAIS VIÁVEL, PARA A ELABORAÇÃO 

DO SEU TRABALHO.  

B) PRODUZIR UMA CAPA INTERESSANTE PARA O SEU TRABALHO.  

C) RELATAR SEUS SENTIMENTOS E EMOÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DE VIVER ESSA 

PANDEMIA, AÇÕES E SENTIMENTOS DAS PESSOAS, COMO ESTÃO AS RUAS, OS ESPAÇOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS, ENFIM, O QUE ESTÁ ACONTECENDO EM SEU ENTORNO, EM TEMPOS DO 

CORONAVÍRUS;  

D) ESCREVER OS CUIDADOS POR VOCÊ E POR TODAS AS PESSOAS QUE MORAM NA CASA 

PARA PREVENIR O CONTÁGIO COM O VÍRUS;  

E) SE FOR POSSÍVEL, RECORTAR FIGURAS, MANCHETES DE JORNAL, PARA COLOCAR NO SEU 

TRABALHO; USE A SUA CRIATIVIDADE PARA ORGANIZAR SUAS IDEIAS E VIVENCIAS.  

PARA AULA DE HOJE QUERO FALAR DE COMO A CURIOSIDADE CONTRIBUI BASTANTE PARA 

O SEU APRENDIZADO, PRINCIPALMENTE POR TE MOTIVAR A APRENDER MAIS SOBRE ASSUNTOS 

DIFERENTES. PENSE UM POUQUINHO: QUANDO VOCÊ SE SENTE CURIOSO SOBRE ALGO, QUAIS SÃO 

SUAS ATITUDES PARA SANAR SUAS DÚVIDAS? UMA PESSOA CURIOSA SÓ PARA DE PESQUISAR E 

TENTAR ENTENDER UM TÓPICO QUANDO FINALMENTE SENTE QUE ABSORVEU ALGO VALIOSO NO 

PROCESSO. QUEM NÃO QUER SER PRODUTIVO ASSIM, NÃO É MESMO? 

ESSA É UMA PERGUNTA PARA REFLETIR! LEMBRE DO QUE LHE DEIXOU CURIOSO EM APRENDER 

ALGO, VOCÊ AINDA LEMBRA? MINHA RESPOSTA É SIM, E A SUA? 

 SAIBA MAIS 

 



PARA EXERCITAR UM POUCO DA SUA CURIOSIDADE, VAMOS FALAR MAIS A RESPEITO DOS 

MICRORGANISMOS, ESTAMOS NUM PLANETA REPLETO DELES, E DEFINITIVAMENTE SOMOS A 

MINORIA. PORTANTO, É MELHOR CONHECÊ-LOS CADA VEZ MAIS E MELHOR. 

VOCÊ SABIA QUE A MICROBIOLOGIA É A CIÊNCIA QUE ESTUDA TODOS OS ORGANISMOS 

MINÚSCULOS QUE ESTÃO À NOSSA VOLTA, TRATANDO DO SEU COMPORTAMENTO, MUTAÇÃO, E 

SUA UTILIDADE PARA NOSSA VIDA, ASSIM COMO OS RISCOS E AMEAÇAS QUE PODEM NOS 

OFERECER. SÃO CONSIDERADOS GRUPOS DE MICRORGANISMOS OS VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, 

BACTÉRIAS E FUNGOS. 

OS VÍRUS SÃO SERES QUE SÓ PODEM SER VISUALIZADOS PELOS OLHOS HUMANOS ATRAVÉS 

DO MICROSCÓPIO. CONSIDERADOS PARASITAS OBRIGATÓRIOS, ELES SE INSTALAM NO INTERIOR 

DAS CÉLULAS A FIM DE SE REPRODUZIREM. SÃO RESPONSÁVEIS POR CAUSAR DIVERSAS DOENÇAS 

GRAVES NO HOMEM, COMO HIV, FEBRE AMARELA, CAXUMBA, VARÍOLA, DENGUE, GRIPES, 

RESFRIADOS, COVID-19 ENTRE OUTRAS. 

AS BACTÉRIAS SÃO ORGANISMOS MICROSCÓPICOS QUE APRESENTAM APENAS UMA CÉLULA 

E NÃO POSSUEM NÚCLEO DELIMITADO POR MEMBRANA (SERES PROCARIÓTICOS). SÃO 

ORGANISMOS EXTREMAMENTE BEM-SUCEDIDOS, SENDO ENCONTRADOS NOS MAIS VARIADOS 

AMBIENTES. 

NORMALMENTE AS PESSOAS ASSOCIAM AS BACTÉRIAS A DOENÇAS, UMA VEZ QUE EXISTEM 

VÁRIAS ESPÉCIES CAUSADORAS DE INFECÇÕES GRAVES. ENTRE AS BACTÉRIAS PATOGÊNICAS, 

PODEMOS CITAR O STREPTOCOCCUS PYOGENES, RELACIONADA COM A 

AMIGDALITE, MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, QUE CAUSA A TUBERCULOSE, MYCOBACTERIUM 

LEPRAE, CAUSADORA DA HANSENÍASE, E CLOSTRIDIUM TETANI, QUE PROVOCA O TÉTANO. 

VALE DESTACAR, NO ENTANTO, QUE AS BACTÉRIAS NÃO PROVOCAM APENAS DANOS, 

SENDO RESPONSÁVEIS POR VÁRIOS BENEFÍCIOS AOS SERES HUMANOS E AO MEIO 

AMBIENTE. PARA A NATUREZA, AS BACTÉRIAS SÃO IMPORTANTES PORQUE ATUAM JUNTAMENTE 

AOS FUNGOS, NA DECOMPOSIÇÃO. ESSE PROCESSO É IMPORTANTE PORQUE ESSES ORGANISMOS 

TRANSFORMAM MATÉRIA ORGÂNICA EM PRODUTOS INORGÂNICOS, QUE SÃO APROVEITADOS POR 

OUTROS SERES. 

ALÉM DO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO, AS BACTÉRIAS SÃO IMPORTANTES PARA O MEIO 

POR PARTICIPAREM DO CICLO DO NITROGÊNIO, ELEMENTO ESSENCIAL PARA OS SERES VIVOS, 

ENCONTRADO PRINCIPALMENTE NA ATMOSFERA, MAS DE UMA FORMA QUE NÃO PODE SER 

ABSORVIDO. AS BACTÉRIAS DISPONIBILIZAM O NITROGÊNIO PARA AS PLANTAS E PARA O SOLO 

PARA QUE ELE POSSA SER ASSIM UTILIZADO. 

AS BACTÉRIAS TAMBÉM SÃO ENCONTRADAS NA NATUREZA EM ASSOCIAÇÃO MUTUALÍSTICA 

COM OUTROS ORGANISMOS. A ESCHERICHIA COLI, POR EXEMPLO, VIVE NORMALMENTE EM NOSSO 

INTESTINO GROSSO E ATUA NA PRODUÇÃO DE VITAMINA K E ALGUMAS VITAMINAS DO COMPLEXO 

B. VALE DESTACAR, EM CONTRAPARTIDA, QUE ALGUMAS BACTÉRIAS E. COLI PROVOCAM DOENÇAS 

EM HUMANOS. 

AS BACTÉRIAS TAMBÉM PODEM SER USADAS ECONOMICAMENTE PELO HOMEM, COMO É O 

CASO DA LACTOBACILLUS BULGARIS E DA STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS, USADAS 

NA PRODUÇÃO DE IOGURTE. ALÉM DISSO, ELAS SÃO USADAS NA PRODUÇÃO DE VACINAS, 

https://escolakids.uol.com.br/bacterias.htm


ANTIBIÓTICOS E ATÉ MESMO DE HORMÔNIOS, COMO É O CASO DA INSULINA. NO QUE DIZ RESPEITO 

AO CAMPO ESTÉTICO, AS BACTÉRIAS SÃO USADAS PARA DIMINUIR RUGAS DE EXPRESSÃO POR MEIO 

DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA. AS BACTÉRIAS ATUALMENTE ESTÃO SENDO USADAS TAMBÉM NA 

DESPOLUIÇÃO DE AMBIENTES E NO CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS, SENDO INSERIDAS PARA 

MATAR INSETOS SEM CAUSAR POLUIÇÃO. 

PERCEBEMOS, PORTANTO, QUE AS BACTÉRIAS SÃO ORGANISMOS EXTREMAMENTE 

IMPORTANTES EM TODOS OS CAMPOS DA NOSSA VIDA E QUE ESSES PEQUENOS SERES SÃO 

ESSENCIAIS PARA A NOSSA SOBREVIVÊNCIA E DE OUTROS SERES. LEMBRE-SE: TODAS AS FORMAS 

DE VIDA SÃO IMPORTANTES, ATÉ MESMO AS MICROSCÓPICAS! 

OS PROTOZOÁRIOS FAZEM PARTE DO REINO PROTISTA, SÃO UNICELULARES (POSSUEM 

APENAS UMA CÉLULA) E HETEROTRÓFICOS (SE ALIMENTAM DE OUTROS SERES, POIS NÃO 

PRODUZEM O PRÓPRIO ALIMENTO).  

TAMBÉM CAUSAM ALGUMAS DOENÇAS COMO A AMEBÍASE, DOENÇA DE CHAGAS E 

MALÁRIA E SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A SUA FORMA DE LOCOMOÇÃO: CILIADOS (SE 

MOVIMENTAM NA ÁGUA DOCE OU SALGADA POR MEIO DE DIVERSOS CÍLIOS), FLAGELADOS (SE 

LOCOMOVEM ATRAVÉS DE UM LONGO FLAGELO), RIZÓPODOS (POSSUEM FALSOS PÉS CHAMADOS 

PSEUDÓPODOS) E ESPOROZOÁRIOS (NÃO POSSUEM ORGANELAS LOCOMOTORAS, SÃO PARASITAS 

OBRIGATÓRIOS). 

JÁ OS FUNGOS PODEM SER MICROSCÓPICOS OU MACROSCÓPICOS, PODENDO SER VISTOS 

OU NÃO PELOS OLHOS HUMANOS, A DEPENDER DO SEU TIPO. ALÉM DISSO, PODEM SER 

UNICELULARES OU PLURICELULARES, EUCARIONTES E HETERÓTROFOS (SE ALIMENTAM DE OUTROS 

SERES VIVOS). 

ALGUNS TIPOS DE FUNGOS SÃO ENCONTRADOS EM DIVERSOS AMBIENTES, COMO ÁGUA, 

VEGETAIS, SOLO, DETRITOS, E UTILIZADOS PARA DIVERSOS FINS, COMO CULINÁRIA, MEDICINA E 

PRODUTOS. OUTROS SÃO CONSIDERADOS PARASITAS E TRANSMITEM DOENÇAS COMO 

CANDIDÍASE, MICOSE, ENTRE OUTROS. 

 
SE QUISER VOCÊ SABER MAIS A RESPEITO DOS MICRORGANISMOS CLIQUE NOS LINKS ABAIXO: 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/microbiologia 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/ 

https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades 

ESTAMOS ATRAVESSANDO UM MOMENTO INCERTO EM QUE PRECISAMOS EVITAR A RUA E 

O CONTATO HUMANO PARA GARANTIR O CONTROLE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-

19). AINDA NÃO SABEMOS QUANTO TEMPO ISTO IRÁ DURAR, MAS NÃO PODEMOS DEIXAR O MEDO 

NOS DOMINAR. DIAS MELHORES LOGO CHEGARÃO. ENQUANTO ISSO, VAMOS NOS MANTER 

INFORMADOS PARA NOS PROTEGER E ASSIM EVITAR A PROPAGAÇÃO DESSA DOENÇA. 

PARA SABER MAIS A RESPEITO DO CORONAVÍRUS E SOBRE O IMPACTO DA COVID-19 EM 

NOSSAS VIDAS CLIQUE NOS LINKS ABAIXO: 

https://coronavirus.saude.gov.br/ 

https://www.estadao.com.br/infograficos/saude,200-perguntas-sobre-a-doenca-e-o-impacto-na-sua-vida,1091089 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/microbiologia
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades
https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.estadao.com.br/infograficos/saude,200-perguntas-sobre-a-doenca-e-o-impacto-na-sua-vida,1091089


https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-
espalha-pelo-mundo.htm 

 
APRENDER É UM GRANDE DESAFIO DA VIDA E, PARA APRENDER CADA VEZ MAIS, TEMOS 

QUE SER CURIOSOS. AS PESSOAS CURIOSAS ESTÃO SEMPRE UM PASSO A FRENTE.  
 

 

 

PORTUGUÊS 

PROFESSORAS:  ELAINE SUDRÉ, SIMONE ANJOS E IVANETE AGUIAR 

Nas semanas anteriores trabalhamos com diversos tipos de textos e imagens. Realizamos 

exercícios de fixação, compreensão e interpretação. No último caderno de atividades, além das 

respostas dos exercícios, você recebeu nossos comentários e considerações. Nessa semana, 

trouxemos material informativo sobre a situação de Pandemia, ações do Melancia – um artista da 

nossa cidade - e uma música para você ouvir e relaxar. 

 

Olá Turmas! 

Leiam e reflitam sobre a forma em que o Grafite de deste artista precisou se reinventar para 

continuar sua Arte. Ele te representa? Não há necessidade de entregar nada escrito. Nossas vozes 

aparecerão nas fotos do projeto (Cadernos 7 e 8) que vocês estão postando.  

Bons estudos! 

 

SAIBA MAIS 

 ACONTECE EM DIADEMA: 

EM DIADEMA, ROBSON MELANCIA GRAFITA BABU SANTANA E RELATA 
MUDANÇAS NA ROTINA COM ISOLAMENTO 

Desenho está em bairro da cidade da Grande São Paulo; artistas falam sobre situação com quarentena 
e medidas de segurança por causa do Coronavírus. 

26/05/2020 17:49 | Atualizado: 26/05/2020 21:13 Luis Felipe do Nascimento    

 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-espalha-pelo-mundo.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-espalha-pelo-mundo.htm
https://www.agenciamural.org.br/author/luisfelipe/


Grafiteiro desde 2013, Robson Melancia, 46, viveu o maior tempo sem pintar um muro desde 

que começou a quarentena. Foram ao menos 40 dias sem utilizar o spray em Diadema, cidade da 

Grande São Paulo.  

Nesse período, o artista teve alguns trabalhos suspensos, como eventos, grafites em muros 

de escolas e trabalhos para prefeituras da região. Para se proteger, parou os trabalhos, com uma 

exceção. Decidiu fazer um desenho na rua de casa.  

Foi quando decidiu grafitar Babu Santana, ator, que participou este ano do BBB (Big Brother 

Brasil). “Quando soube que o Babu Santana havia saído do reality, resolvi fazer uma homenagem 

para ele em um muro em frente da minha casa”, diz Melancia. 

O grafiteiro diz que a ideia já estava na cabeça desde antes da quarentena, por considerar 

que Babu representa as periferias brasileiras.  

“Pintar o Babu já era um projeto que tinha desde o filme Tim Maia”, diz. “Não acompanhei a 

trajetória dele no BBB, mas quando soube que ele estaria, já sabia que iria fazer a diferença e 

mostrar para a galera a realidade que vivemos nas periferias”, completa.  

As mudanças na vida de Melancia são semelhantes a de outros artistas das periferias. Com as 

medidas de distanciamento social para evitar o avanço da Covid-19, a atuação de quem leva cores 

aos muros da Grande São Paulo teve de passar por adaptações ou ser interrompida. 

Quem segue nas ruas tem utilizado máscaras, kits com água e sabão para higienizar as mãos 

com frequência e também é exigido que no local da pintura esteja presente apenas o artista. “Não 

estou grafitando, mas tem medidas que alguns grafiteiros estão tomando”.  

 



 

Crédito: Arquivo Pessoal - Homenagem do grafiteiro ao ator Babu Santana 

Um dos momentos é quando pessoas param para ver o desenho sendo colocado na parede. 

“Os grafiteiros pedem, educadamente, para que circulem para evitar aglomerações. A gente sabe 

que o grafite é uma arte que chama a atenção, mas todo cuidado é pouco para combatermos o 

Covid-19″, relata o artista. 

Melancia iniciou a carreira em um evento de skate no Jardim Miriam, periferia da zona sul de 

São Paulo, incentivado por um amigo.  

Após participar do evento, ele se inscreveu em um concurso chamado “Graffiti pelo fim da 

violência contra a mulher”. O evento foi realizado em São Mateus, na zona leste da capital, e o 

grafite de Melancia foi escolhido como o melhor.  

Após vencer, ele foi convidado para a edição final no Morro do Catete, na comunidade 

Tavares Barros, no Rio de Janeiro. “Só tinha cara brabo no evento, eu ainda estava começando, não 

conhecia ninguém. Ganhar esse concurso foi muito bom para o meu crescimento pessoal e 

profissional”, conta Robson.  

 

SAIBA MAIS 

 CULTURA: 

Nesse momento de confinamento, música para ouvir, pensar e relaxar... Leia a letra da música 

abaixo e se puder ouça, clicando no link:   https://www.youtube.com/watch?v=fWIhhlVhODo   

Acesso em 09/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=fWIhhlVhODo
https://www.agenciamural.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Melancia.jpg


 Você vai gostar... Boa semana!!! 

 

VILAREJO 

Há um vilarejo ali 
Onde areja um vento bom 

Na varanda quem descansa 
Vê o horizonte deitar no chão 

Pra acalmar o coração 
Lá o mundo tem razão 

Terra de heróis, lares de mãe 
Paraíso se mudou para lá 

Por cima das casas cal 

Frutas em qualquer quintal 
Peitos fartos, filhos fortes 

Sonhos semeando o mundo real 
Toda a gente cabe lá 
Palestina, Shangri-lá 

Vem andar e voa 
Vem andar e voa 
Vem andar e voa 

Lá o tempo espera 
Lá é primavera 

Portas e janelas ficam sempre abertas 
Pra sorte entrar 

Em todas as mesas pão 

Flores enfeitando 
Os caminhos, os vestidos 
Os destinos e essa canção 
Tem um verdadeiro amor 

Para quando você for 

Há um vilarejo ali 
Onde areja um vento bom 

Na varanda quem descansa 
Vê o horizonte deitar no chão 

Pra acalmar o coração 
Lá o mundo tem razão 

Terra de heróis, lares… 
 

Compositor (a) da letra: Marisa Monte, Pedro Baby, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes 

Álbum da letra: Infinito particular 

Ano de lançamento: 2006 

https://analisedeletras.com.br/marisa-monte/vilarejo/    Acesso em 09/06/2020. 

https://analisedeletras.com.br/marisa-monte/vilarejo/


ARTE 

PROFESSORAS: EDNEIA RONQUI FERRARI E RITA DE CARVALHO 

 

Este caderno é para leitura e conhecimento não terá atividade avaliativa para realizarem 

porque vocês precisam terminar os cadernos 7 e 8 e postarem nos grupos de whatsapp até dia 

23/06/2020. 

 

SAIBA MAIS 

 

A ARTE DE RUA VIROU A MELHOR TRADUÇÃO CULTURAL DA PANDEMIA PELO MUNDO 

Do México à Rússia, obras sobre o coronavírus preenchem o vazio das cidades com mensagens de 

esperança 

Por Marcelo Marthe - Atualizado em 21 May 2020, 15h14 - Publicado em 15 May 2020, 06h00 

 

ANJO AUSTRALIANO - Painel em Melbourne: bela homenagem aos profissionais de saúde 
Robert Cianflone/Getty Images 

 

As cidades vazias, a desolação silenciosa entrecortada apenas pelas sirenes de ambulâncias e 

pela agitação na entrada dos hospitais — já faz três meses que a Itália encara essa amarga rotina na 

luta contra o coronavírus. Em paralelo à tragédia sanitária que ceifou mais de 30 000 vidas, contudo, 

uma “epidemia do bem” vem injetando cores na realidade cinzenta: a paisagem foi invadida pela 

arte de rua sobre a Covid-19. Em Bérgamo, cidade do norte atingida com fúria pela doença, o painel 

https://veja.abril.com.br/autor/marcelo-marthe


imenso na parede de um hospital retrata uma enfermeira que embala maternalmente o mapa em 

formato de bota da Itália. Mais ao sul, na Catânia, um artista estampou numa porta de metal a figura 

impávida da Mona Lisa — só que de máscara. Entre tantos exemplos, a apropriação da musa de 

Leonardo da Vinci se reveste de retumbante simbologia: é como se, ajudando o país a suportar o 

insuportável, as obras anunciassem o raiar de um novo Renascimento. O movimento, no caso, não 

é só italiano, mas global: do México à Austrália, da Rússia ao Senegal, a arte sobre a pandemia cobre 

muros e prédios como testemunha eloquente do destino que une os países sem distinção. 

 

 

MASCARADOS - Mural que reinventa um quadro de Caravaggio (esq.) e a Mona Lisa adaptada à nova realidade: 

sinais de um renascimento pós-vírus Hannah McKay/Reuters/Fabrizio Villa/Getty Images 

A cada crise da história contemporânea, uma forma particular de expressão artística sai à 

frente na capacidade de resumir o espírito do tempo. Foi assim quando a pintura modernista de 

Pablo Picasso e companhia expôs o mal-estar do início do século XX, ou o cinema de Hollywood 

cumpriu seu papel de dar alento às massas durante a II Guerra. Em eventos mais recentes, a música 

popular tem sido a grande tradutora das angústias coletivas. Nos anos 60 e 70, o rock’n’roll foi a 

trincheira de resistência à Guerra do Vietnã. Discos como The Rising, de Bruce Springsteen, 

sintetizaram com agudeza a perda de certezas na esteira dos atentados do 11 de Setembro de 2001.  

Na pandemia de coronavírus, a música não se furta a ser novamente combativa, sob o impulso 

das lives e da corrida para criar canções sobre a nova realidade. Se fosse feito um instantâneo do 

mundo hoje, porém, o título de manifestação mais relevante iria sem dúvida para a arte de rua — 

por uma série de boas razões. 



 

HERÓIS CELEBRADOS - A obra de Banksy exposta em hospital de Londres (à esq.), o painel ecumênico do brasileiro 

Kobra (acima) e o drama da saúde na visão de um artista mexicano: fé e solidariedade BANKSY/Instagram 

@BANKSY/AFP/Nelson Almeida/AFP/Francisco Robles/AFP 

A energia vital que move os artistas urbanos nunca esteve nos museus ou coleções privadas: 

ela vem da rua. Com a pandemia, esse diferencial implicou legitimidade absoluta para falar do 

cotidiano de agora. As vias e praças, espaços tão corriqueiros, tornaram-se desertas do dia para a 

noite, e a arte veio não só a ocupar seu vazio chocante. Os criadores se lançam de maneira corajosa 

neste momento aos locais públicos para representar em forma de grafites e murais que a doença 

pode assustar, mas não matará a semente da convivência humana — traço que faz das cidades, 

afinal, um sinônimo de civilização. 

 

ENERGIA VITAL - A enfermeira encara o monstro corona no grafite vindo da Rússia: humor e ironia contra o baixo-

astral Vadim Braidov/TASS/Getty Images 



Mais que tudo, a força dessas intervenções vem de sua mensagem esperançosa. Há humor e 

ironia — como na imagem na fachada de um hospital na Rússia que mostra um coronavírus 

espumando como monstro diante da enfermeira que o encara com serenidade. Há farpas políticas. 

Num mural em Berlim, o presidente americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping — que travam 

uma disputa à parte em meio à tragédia do vírus — surgem se beijando de máscara. Mas o que 

impera, sobretudo, é a solidariedade. Um tocante mural australiano traz um profissional de saúde 

carregando o peso do globo. Banksy, inglês de identidade misteriosa que é o artista de rua mais 

famoso da atualidade, fez um singelo trabalho que exibe um menino brincando com uma enfermeira 

convertida em super-heroína. A obra é feita em homenagem aos profissionais — e também como 

um incentivo para eles no meio da guerra: ocupa o corredor de um hospital de Londres. 

 

IRMÃO SIAMESES - O beijo de Xi Jinping e Donald Trump: farpas políticas John MACDOUGALL/AFP 

Banksy produziu, ainda, uma insolente colagem que coloca ratinhos dentro de seu banheiro 

na quarentena, com a inscrição: “Minha esposa odeia quando eu trabalho em casa”. A pílula de sua 

suposta intimidade expõe um fato que só realça os feitos dos artistas na crise: como bilhões de 

mortais, eles estão trancados em sua residência. “A grande maioria não está pintando na rua. Quem 

se arrisca tem de trabalhar muito protegido”, diz Eduardo Kobra, paulistano que tem murais 

impressionantes espalhados pelo planeta. Ele criou no refúgio de seu estúdio, em São Paulo, o painel 

Coexistence, que apresenta crianças de cinco religiões com máscara. A obra mede 3,5 metros por 

6,5 metros e só deve se tornar um mural urbano quando a poeira baixar. Mas, por outras vias, 

também leva consolo ao mundo atingido pelo vírus. A disputa por versões em serigrafia do painel 



suscitou um concurso que arrecadou 400 000 reais para moradores de rua da maior metrópole do 

país. “É um momento de ter calma, fé e esperança”, prega Kobra. Que as cores da vida prevaleçam. 

 

MATEMÁTICA 

PROFESSORAS: EDNEIA RONQUI FERRARI, SIMONE PROCÓPIO E ÁLVARO SPERDUTTO 

 
Este caderno é para leitura e conhecimento não terá atividade avaliativa para realizarem porque 

vocês precisam terminar os cadernos 7 e 8 e postarem nos grupos de whats app até dia 23/06/2020. 

 

SAIBA MAIS 

VOCÊ SABIA QUE.... 

Para além da pandemia, estatística e probabilidades têm infinitos usos cotidianos, dos mais 

simples - como entender a probabilidade de chuva em um dia qualquer - aos mais complexos, como 

identificar padrões de infecções em hospitais para adotar medidas de prevenção. 

Mostramos a seguir uma forma de uso da estatística para organização de dados de uma 

pesquisa feita pela nossa escola. 

Essa pesquisa foi enviada como tarefa avaliativa para a atividade de Matemática no Caderno 

de Atividades nº07, semana 27/05 a 02/06 aos estudantes que temos contato via whatsapp. 

Atualmente temos o contato de 136 alunos: 

TARDE 
EJA I – 13 alunos 
5ª A – 15 alunos 
6ª A – 11 alunos 
7ª A – 11 alunos 
8ª A – 16 alunos 

 
66 alunos 

NOITE 
API – 7 alunos 
5ªB – 13 alunos 
6ªB  – 14 alunos 
7ª B – 16 alunos 
8ª B – 20 alunos 

 
70 alunos 

 

Nosso objetivo foi propor uma atividade online e verificar o perfil do nosso estudante que 

conseguiria realizá-la com automonia. Apenas 43 estudantes realizaram a tarefa. Ou seja, um pouco 

mais de 30% dos nossos alunos que temos contato. 

Segue a tabulação das informações coletadas onde a participação de vocês foi muito 

importante para chegarmos a estes resultados:  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Com base nas informações acima você pode tirar uma série de conclusões: 

- Quais turmas que mais conseguem realizar atividades com o uso da tecnologia? 

- Quais turmas tem mais dificuldades com atividades que envolvam tecnologia 

- Boa parte dos alunos estão conseguindo fazer a tarefa?  

 

Perceberam a importância das pesquisas e tabulação em gráfico das informações? Neles 

contem muita matemática, leitura e interpretação de textos! 

 

 

 

 

 


